
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ENTITATS ÀMBIT EDUCACIÓ 2018

LÍNIA 1:  ENTITATS EDUCATIVES LOCALS  (ASSOCIACIONS DE PARES I MARES 

D’ALUMNES, ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES D’ALUMNES)

En/Na..........................................................................................................................

amb DNI ......................................, amb domicili al carrer de .....................................

...................................................................................................,núm. .......................

Població...............................................................CP....................i adreça electrònica 

......................................................................................i actuant en representació de 

l’entitat ........................................................................................................................

amb NIF..............................

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 anuals del 2018 per l’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)



 1.- Dades de l’Entitat i persona de contacte en temes de subvenció

Nom legal de l’entitat

NIF

Persona de contacte en temes 

subvenció i càrrec

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça postal per a notificacions

Codi Postal

Població

Adreça electrònica de l’entitat i/o la 

de contacte

Web de l’entitat

Dades bancàries per a possibles transferències:

BIC (11 dígits) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

IBAN  (24 dígits) __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Titulars del compte

Any de fundació de l’entitat

Local Social de l’entitat:

 Sí que en tenim. Indica l’adreça postal (carrer, número, cp població): 

_____________________________________________________

  No en tenim. En aquest cas indica el lloc de trobada de l’entitat

(equipament municipal,etc.)_________________________________________



2.- Fitxa d’Informació per a les subvencions d’entitats educatives 

Nombre de socis de l’entitat

Nombre d’alumnes del centre
Nombre de famílies
TOTAL DE SOCIS DE L’ENTITAT

Finalitat de l’entitat 

Activitats habituals de l’entitat (seccions, comissions, treball en xarxa amb altres 

entitats ,etc) 

 



L’entitat forma part d’alguna federació o agrupació d’entitats? 

   No

 Si. Quina _____________________________________

 

Objectius específics que l’entitat pretén assolir per al curs 2017/2018



Justificació d’increments pressupostaris relacionats amb l’assoliment de nous objectius 

(nous projectes educatius, inversions en col·laboració amb el centre educatiu, etc.)



3.- Fitxa de la programació anual d'activitats

Especifiqueu totes les activitats que tingueu  previstes a la vostra programació per al curs 

escolar 2017/2018 (festes, sortides, accions formatives, activitats per Festa Major,...)  

Recordeu que durant l’any és necessari que ens n’informeu abans de realitzar-les per si us 

cal material, permisos,  per fer-ne difusió, etc.

DATA ACTIVITAT
COST ESTIMAT

DE L’ACTIVITAT

NOMBRE APROXIMAT

DE PARTICIPANTS



4.- Fitxa de la programació anual  d’activitats extraescolars curs 2017/2018

Relacioneu els diferents serveis i activitats organitzats per la vostra entitat  per al curs escolar 2017/2018 en horari extraescolar  en col·laboració amb el

centre docent (servei d’acollida, cursos, tallers, etc,).

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
ACTIVITAT DIES HORARI TOTAL 

HORES

CURS

ALUMNES A

QUI S’ADREÇA 

(Especificar el 

curs)

NOMBRE 

D’ALUMNES

PARTICIPANTS

DESPESES 

DE 

PERSONAL

DESPESES

DE 

MATERIAL 

DESPESES 

EMPRESA 

DE

SERVEIS

COST 

TOTAL 

ACTIVITAT

QUOTA 

PER 

ALUMNE

                               



5.- Fitxa dels projectes pel foment de la cohesió social i la igualtat d’oportunitats

Empleneu una fitxa per cadascun dels projectes o accions que realitzeu amb la finalitat de fomentar

la cohesió social de l’alumnat i la igualtat d’oportunitats.

 

En el cas de projectes que fomentin la reutilització i socialització dels llibres de text cal adjuntar la 

relació de llibres socialitzats (s’adjunta model) així com la relació del cost estimat dels llibres pels 

diferents nivells educatius.

Nom del projecte/acció: 

Objectius del projecte/acció:

Destinataris del projecte/acció

El projecte es porta a terme conjuntament o en coordinació amb altres entitats?

     No              Si.  Especifiqueu-les

Breu descripció del projecte /acció (adjunteu la documentació complementaria que considereu necessària 

per justificar el projecte/acció):



Ompliu aquesta fitxa només les entitats que col·laboreu amb el centre educatiu en  algun projecte de reutilització i socialització dels llibres de text.  

Aquesta fitxa es presenta com a model. Podeu adjuntar la vostra pròpia relació de llibres socialitzats.  

 

6.- Fitxa annex pels projectes de reutilització i socialització dels llibres de text 

RELACIÓ DE LLIBRES SOCIALITZATS

NIVELL
ÀREA TÍTOL

EDITORIAL REFERÈNCIA ISBN

                               

                               

 



7.- Fitxa del pressupost de l’entitat curs 2017/2018

(Aquesta fitxa  es presenta com a model. Podeu adjuntar el pressupost de l’entitat corresponent al 

curs 17/18 aprovat per l’assemblea segons el vostre propi model)

DESPESES
Activitats extraescolars (sense incloure el  personal)
Personal contractat (monitors, biblioteca, ludoteca, etc.)
Material
Formació (xerrades, tallers, etc.)
Material d’oficina, fotocòpies
Despeses d’impremta, disseny
Difusió, promoció, publicitat
Premis 
Trofeus, plaques, medalles, records

Desplaçaments
Festes 
Sortides
Equips  de so, llum
Caixet artistes, grups musicals ...
Assegurances
Inversions al centre
Llibres 
Altres 
TOTAL DE DESPESES

INGRESSOS
Saldo anterior (romanent curs 2016/2017)
Quotes de socis
Inscripcions activitats extraescolars
Ingressos per activitats (entrades, tiquets, etc.)
Ingressos per venda de llibres
Subvenció Ajuntament  (import sol·licitat)
Subvenció Diputació

Subvenció Generalitat

Subvenció Comunitat Europea

Altres subvencions

Interessos bancaris
Aportacions particulars, entitats bancàries
Anunciants, publicitat
Loteries
Altres
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