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MODEL NORMALITZAT DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 2018 
 

Dades relatives a l’entitat o col·lectiu 
Entitat  

Adreça  

Població  CP  

Telèfon  @  

CIF  
 
 

Dades relatives a la persona representant de l’entitat 
Nom i cognoms  

Adreça  

Població  CP  

Telèfon  @  

NIF  Càrrec  

SOL·LICITA 
Una subvenció per a la realització de l’activitat o programa següent:  
Nom de l’activitat o programa  

Modalitat (cultura o esports)  

Quantitat total del projecte presentat   

Quantitat total de subvenció sol·licitada  
 

Documentació que s’adjunta: 
 

− Fotocòpia DNI sol·licitant (només si és esportista individual). No serà necessari si l’entitat 
està degudament inscrita al Registre municipal d’entitats i associacions de l’Ajuntament de 
Vallgorguina. 

− Dades bancaries de l’entitat o sol·licitant individual. 
− Memòria del projecte o activitat a realitzar d’acord amb el model normalitzat. 
− Pressupost previst per al projecte que es demana subvenció (ingressos i despeses 

previstes). 
− Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
− Declaració responsable de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció d’acord amb el model normalitzat. 
− Declaració responsable de que els entrenadors/res o monitors/res disposen de certificat 

d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals, en cas de que es tracti d’activitats 
destinades a menors. 

 
Vallgorguina,             de/d’                                       2018 

Signatura i segell de l’entitat, 
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FITXA DE L’ACTIVITAT O PROJECTE I PRESSUPOST 
 
 
MEMÒRIA ACTIVITAT O PROGRAMA. Dades descriptives de l’activitat (si teniu més d’una 
activitat adjunteu un llistat word o excel) 
 

1. Descripció general de l’activitat (feu una breu descripció de com s’ha dut a terme l’activitat): 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Objectius (motius pel quals es porta a terme l’activitat): 
 
 
 
 
 
 

3. Resultats esperats de l’activitat: 
 
 
 
 
 
 
 

4. Persones a les que va dirigida l’activitat o projecte (intenteu concretar-les i quantificar-
les): 

 
 
 

5. Descriviu si, per a la mateixa activitat, heu sol·licitat subvencions a altres 
administracions: 

 
 
 

  



  Ajuntament  de 
 VALLGORGUINA 

Plaça de la Vila, 4 · 08471 Vallgorguina   Tel. 93 867 91 25  Fax. 93 867 92 59    CIF P0829500H 
http://www.vallgorguina.cat  - vallgorguina@vallgorguina.cat

PRESSUPOST DE L’ACTIVITAT O PROGRAMA 

TOTAL INGRESSOS I DESPESES PREVISTES, DE LES ACTIVITATS O PROJECTES 

DESPESES 
Concepte Import 

Total despeses 

INGRESSOS 
Concepte i procedència Import 

Altres subvencions 

Total ingressos 
RESULTAT FINAL (INGRESSOS -DESPESES) 
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MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (Annex 1) 
 
Declaració responsable acreditativa de: 
 
• La concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària. 
• Compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la 
 subvenció. 
 
OPCIÓ A (en cas de persona jurídica): 
 

En/Na ............……………………………………………………………………………………………………………., amb 

D.N.I.: ………………………....... com a ............................................................................................                    

de l’entitat ……………………………………………………………………………………………………………… amb 

C.I.F.: ……………………………………… 

DECLARA SOTA PROMESA 
 
Que l’entitat ……………………………………………………………………………………………………………… es 
troba al corrent en l’acompliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat 
Social. 
 
Signatura i segell de l’entitat: 
 
 
Vallgorguina,               de/d’                                     de 2018 
 

 
 
 
 
OPCIÓ B (en cas de persona física): 
 

En/Na ..............……………………………………………………………………………………………………………., amb 

D.N.I.: .............……………………….actuant en nom propi. 

DECLARA SOTA PROMESA 

Que es troba al corrent en l’acompliment de les obligacions tributàries i davant de la 
Seguretat Social. 
 
Signatura: 
 
 
 
Vallgorguina,               de/d’                                      de 2018 
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MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (Annex 2) 
 
 
En/Na ............……………………………………………………………………………………………………………., amb 

D.N.I.: ………………………....... com a ............................................................................................                    

de l’entitat ……………………………………………………………………………………………………………… amb 

C.I.F.: ……………………………………… 

 
DECLARA SOTA PROMESA 
 
Que els entrenadors/res o monitors/res que col·laboren amb l’entitat sol·licitant, disposen 
de certificat d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals, quan es tracti d’activitats 
destinades a menors.  
 
Signatura i segell de l’entitat: 
 
 
 
 
Vallgorguina,               de/d’                                     de 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z:\2. HISENDA\2.2.5.2. SUBVENCIONS A ENTITATS MUNICIPALS\SUBVENCIONS ANUALS\MODELS FORMULARIS\Model 
SOL·LICITUD Subvenció 2018.docx 
 

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades 
de caràcter personal s'incorporaran al Registre d'entrada i sortida de documents, del que és responsable l'Ajuntament de Vallgorguina i seran objecte de tractament per 
gestionar els expedients i procediments administratius relacionats amb les competències municipals; no seran cedides a persones fisiques i jurídiques públiques o privades sense el 
vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. 
Així mateix, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos personalment a la direcció del Ajuntament adjuntant còpia del vostre NIF o DNI. 
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