Àrea de Serveis i Atenció a les Persones
Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
roca@laroca.cat
http://www.laroca.cat

Declaració responsable de reintegrament voluntari de la subvenció
(Article 90 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions)

Dades de la subvenció
Nom de l’entitat:
Nom del projecte subvencionat:
Període d’execució de l’activitat/projecte subvencionat:
Import de la subvenció atorgada:

euros

Dades de la persona representant legal de l’entitat
Nom i cognoms:

NIF/NIE

Nom de l’entitat:

NIF de l’entitat

Dades de l’entitat bancària on fer l’ingrés
Entitat: CAIXABANK
Número compte:

ES17 2100 0316 110200084456

(En el moment de fer l’ingrés cal identificar-ho amb el nom de l’associació que l’efectua)

Declaració (marqueu una de les tres opcions)
Declaro:
(Marqueu aquesta opció en el cas que el projecte no s’hagi realitzat)

Que no s’ha dut a terme el projecte, per la qual cosa em comprometo a reintegrar en
el compte bancari indicat l’import total de la subvenció que em va ser atorgada.
(Marqueu aquesta opció en el cas que part de les activitats del projecte no s’hagin executat)

Que els imports i la relació de documents del compte justificatiu són certs i justifiquen
un import de
euros de la subvenció que em va ser atorgada, per la qual
cosa em comprometo a reintegrar l’import no justificat de
euros en el
compte bancari indicat.
(Marqueu aquesta opció en el cas que hi hagi romanents no invertits)

Que els imports i la relació de documents justificatius són certs i justifiquen un import
de
euros de la subvecnió que em va ser atorgada i que, per una utilització
eficient dels recursos, hi ha uns romanents no invertits de
euros, per la
qual cosa em comprometo a reintegrar aquest import en el compte bancari indicat.

La Roca del Vallès,

de

Signatura de la persona representant legal

de 2018

Àrea de Serveis i Atenció a les Persones
Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
roca@laroca.cat
http://www.laroca.cat

Annex
Aquest document, juntament amb el corresponent comprovant bancari de l’ingrés
realitzat, s’ha d’annexar al document de justificació de la subvenció.
La presentació de la declaració responsable de reintegrament voluntari de la subvenció
no implicarà la conformitat per part de l’Ajuntament de la Roca del Vallès amb l’ingrés
realitzat. Un cop revisada la justificació presentada per l’associació, l’Ajuntament emetrà
una resolució en què declari la conformitat o la no conformitat del reintegrament.

