Subvencions
per a
entitats
Formularia de sol·licitud
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera

SUBVENCIONS PER A ENTITATS - Sol·licitud

Dades de l’entitat o col·lectiu:
Entitat
NIF
Núm Registre Entitats Ajuntament
Dades de la persona sol·licitant:
Nom i cognom
NIF
Càrrec

Telèfon

SOL·LICITA
Una subvenció per a la realització de l’activitat o programa següent:
_______________________________________________________________________
Nom de l’activitat o programa:______________________________________________
Modalitat:______________________________________________________________
Quantitat total del projecte presentat:_______________________________________
Quantitat total de subvenció sol·licitada:______________________________________
Documentació que s’adjunta:
Programa detallat
Pressupost total desglossat de les activitats o programes per al qual es demana la subvenció
Imprès de domiciliació bancària
Declaració de compliment dels requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

Sant Esteve de Palautordera, _____ de/d’_________________ de 20_______ .
Signatura i segell de l’entitat

Les dades de caràcter personal que l’usuari facilita voluntàriament en aquest formulari s’integraran en els arxius municipals
administratius exclusivament per a la realització del tràmit o la inscripció demanats i amb distinció al servei competent per a la
seva resolució. L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera garanteix la confidencialitat en el tractament d’aquestes dades
segons la legislació vigent en cada cas. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal es
podran exercir per sol·licitud presentada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadania (c/Major 14).

SUBVENCIONS PER A ENTITATS - Sol·licitud

Projecte de l’activitat o programa

Descripció de la sol·licitud:
Activitats per a les quals es demana la subvenció

Quantitat total del pressupost del projecte presentats
Quantitat total de subvenció sol·licitada

Sant Esteve de Palautordera, _____de/d’________________ de 20________
Signatura i segell de l’entitat

SUBVENCIONS PER A ENTITATS - Sol·licitud

Fitxa de projecte d’activitat/programa
Dades descriptives de l’activitat (ompliu una fitxa per cada activitat per la qual demaneu una subvenció).
Activitat/programa

Descripció general de l’activitat

Objectius (motius pels quals es porta a terme l’activitat.)

Resultats (resultats esperats de l’activitat.)

A quines persones va dirigida l’activitat o el projecte? (intenteu concretar-les i qualificar-les)

Les dades de caràcter personal que l’usuari facilita voluntàriament en aquest formulari s’integraran en els arxius municipals
administratius exclusivament per a la realització del tràmit o la inscripció demanats i amb distinció al servei competent per a la
seva resolució. L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera garanteix la confidencialitat en el tractament d’aquestes dades
segons la legislació vigent en cada cas. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal es
podran exercir per sol·licitud presentada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadania (c/Major 14).

SUBVENCIONS PER A ENTITATS - Sol·licitud

Descriviu si heu sol·licitat subvencions a altres administracions, especialment que us
hagi informat l’Ajuntament.

Voleu afegir algun comentari o consideració?

SUBVENCIONS PER A ENTITATS - Sol·licitud

Dades econòmiques de l’activitat (concreteu les despeses i els ingressos previstos. Cal que
especifiqueu tots els ingressos de l’entitat per al projecte i els ajuts sol·licitats a altres administracions,
patrocinadors, etc.)

Activitat/programa

Despeses

Conceptes

Import

Total despeses

Ingressos

Concepte i procedència

Import

Subvencions
Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
Altres subvencions

Total ingressos

Resultat final (despeses – ingressos)

SUBVENCIONS PER A ENTITATS - Sol·licitud
Demanda econòmica (expliqueu la demanda econòmica que feu a l’ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera.)

Demandes d’altres tipus (expliqueu les demandes d’altres tipus que feu a l’ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera.)

Les dades de caràcter personal que l’usuari facilita voluntàriament en aquest formulari s’integraran en els arxius municipals
administratius exclusivament per a la realització del tràmit o la inscripció demanats i amb distinció al servei competent per a la
seva resolució. L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera garanteix la confidencialitat en el tractament d’aquestes dades
segons la legislació vigent en cada cas. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal es
podran exercir per sol·licitud presentada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadania (c/Major 14).

