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3.964,71 € euros
21S00327-001 1.800,00 € euros

01/01/2021 a 31/12/2021

Import

NIF (2) euros

1 13/07/2021 1.800,00 €

1.800,00 €

0,00 €

0,00 €

2 300,71 €

300,71 €

0,00 €

3 935,00 €

935,00 €

4 150,00 €

5 90,00 €

6 155,00 €

395,00 €

0,00 €

7 534,00 €

534,00 €

Total INGRESSOS TOTAL 3.964,71 €

#NOMBRE?

Signatura

Nota:

Detall de tots els ingressos obtinguts i aportacions del propi benefciari per a l'execució de l'activitat subvencionada

Nom de la persona física/jurídica benefciària:        Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat Import total del projecte :
Codi de subvenció Import de la subvenció atorgada:
Nom del projecte subvencionat Suport a les activitats de l'associació Període d'execució del projecte subvencionat:

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

n
ú

m
. 
d

'o
rd

re
(0

)

Concepte de l'ingrés
Emissor de l'ingrés

Data de
cobrament

(dd/mm/aaaa)
Observacions

Nom

A. Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona (1)

Subvenció activitats associació Districte de Nou Barris

Subtotal A

B. Subvencions d'altres administracions

Subtotal B

C. Aportacions d'ens privats

Subtotal C

D. Recursos propis de l'entitat
Dipòsit comissió Centenari-Memòria Històrica Remanent de l'any passat

Subtotal D

E. Taquillatge

Subtotal E

F. Quotes d'inscripció
Quotes ordinàries sòcies i socis Durant tot l'any

Subtotal F

G. Venda de Productes
Bo d'ajut llibre Harry Walker Durant tot l'any

Bo d'ajut llibre La Prosperitat, arrels històriques Durant tot l'any

Bo d'ajut llibres Favb Durant tot l'any

Subtotal G

H. Publicitat i/o Esponsorització

Subtotal H

I. Altres ingressos
Donacions (quotes ampliades o extraordinàries) Durant tot l'any

Subtotal I

CERTIFICA que els ingressos imputats al projecte/activitat/servei subvencionat han estat efectivament ingressats; que custodiarà la documentació suport que ho acredita; que  aquesta documentació es
troba a disposició de l'Ajuntament de Barcelona o dels altres ens municipals en els arxius d'aquesta Entitat, durant un període mínim de 4 anys a comptar des de la data de presentació de la present
justifcació.

Població i data: Barcelona, 27 de febrer de 2022

(0) El número d'ordre ha de ser correlatiu començant pel número 1
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3.964,71 € euros
21S00327-001 1.800,00 € euros

01/01/2021 a 31/12/2021

Detall de tots els ingressos obtinguts i aportacions del propi benefciari per a l'execució de l'activitat subvencionada

Nom de la persona física/jurídica benefciària:        Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat Import total del projecte :
Codi de subvenció Import de la subvenció atorgada:
Nom del projecte subvencionat Suport a les activitats de l'associació Període d'execució del projecte subvencionat:

(1) Si per part de l'Ajuntament només s'ha rebut subvenció d'un sector o districte o institut, es poden esborrar la resta, que s'han indicat a mode d'exemple.
(2) En cas que l'ingrés estigui pendent cobrament, indicar "P. Cobrament" 
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