
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ D’ENTITAT CULTURAL LOCAL – ANY 2018

En  /  Na…................................…amb  DNI  ...............................  i  domicili  al
carrer  .............................................núm.....……..CP  08140  de  Caldes  de  Montbui   i  adreça
electrònica.............................................................  i  actuant  en  representació  de
l’entitat  .................................................  amb  CIF.......................sol·licita  d’aquest  Ajuntament
acollir-se  a  la  possibilitat  de  subvenció  per  al  programa  anual  d’activitats  que  ha  previst
realitzar la nostra entitat al llarg de l’any 2018.

 Sol·licitud de subvenció per a les activitats culturals de l'entitat de 2018 per un import   
total de ____________ euros.

✔  Declaro que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud són certes

✔  Declaro que represento a aquesta entitat en referència a la convocatòria de subvenció 
d’enguany

✔  Declaro que la meva entitat està al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i no està sancionada mitjançant resolució ferma per 
cap Administració

✔  Declaro que l’entitat compleix els requisits que estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7/1/1998).

✔  Declaro que l’entitat ha justificat la subvenció de la convocatòria anterior

Caldes de Montbui,..................d.............................de............................                  

 

                .......................................
                (signatura)



AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE EN MATÈRIA DE SUBVENCIÓ

Persona de contacte
Càrrec que té 
dins l'entitat

Telèfon fix Telèfon mòbil

Adreça postal per a 
notificacions

Població Codi Postal

Adreça electrònica de 
l’entitat i/o la de contacte

DADES BANCÀRIES ON INGRESSAR TRANSFERÈNCIES:

IBAN (24 dígits)    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ 

CODI BIC (11 lletres)    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
 
Titulars del compte

INSTAL·LACIONS UTILITZADES PER L’ENTITAT
Pròpies De lloguer Cedides Despeses

Local social (adreça)

Cal marcar amb una “X”



PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS
Dates Activitats Cost aproximat de l’activitat



DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS PER AQUEST ANY 2018

Objectius generals
En cas que l’entitat tingui més d’una secció, quines són, i els objectius específics de cada una.
Activitats habituals i activitats noves.
Increments pressupostaris en relació a l’any passat.
Comentaris que es creguin oportuns.

RECURSOS MUNICIPALS PREVISTOS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA VOSTRA
ACTIVITAT:

AJUT ECONÒMIC SOL·LICITAT A L’AJUNTAMENT

Subvenció sol·licitada a l’Ajuntament

AJUTS DE SERVEIS I INFRAESTRUCTURA MUNICIPALS QUE PRECISAREU

Local o sales municipals

Infraestructura (escenari, taules, cadires...)

Difusió (servei de premsa, inclusió en programes municipals...)

Ús de la via pública

Altres (detallar a continuació):



PRESSUPOST DE L’ENTITAT      ANY 2018

Despeses
Material 

Despeses d’impremta, disseny

Difusió, promoció, publicitat

Premis 

Trofeus, plaques, medalles, records

Desplaçaments

Sortides
Equips  de so, llum
Caixets artistes, grups musicals ...
Assegurances
Manteniment local social
             Personal
             Consum elèctric  
             Consum gasoil o gas propà
             Altres  
Material d’oficina, fotocòpies
Formació
Altres

TOTAL DESPESES

Ingressos
Saldo anterior (romanent any 2017)
Quotes de socis
Subvenció Ajuntament (import sol·licitat)
Subvenció Diputació
Subvenció Generalitat
Subvenció Comunitat Europea
Altres subvencions
Interessos bancaris
Aportacions particulars, entitats bancàries
Anunciants, publicitat
Loteries
Ingressos per activitats (entrades, tiquets, etc)
Altres

TOTAL INGRESSOS
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