
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS JUVENILS 2018

En/Na.............................................................................................amb DNI ..........................,

amb domicili al carrer ................................................, núm. ............ Població........................

............................................. Codi Postal ....................i adreça electrònica ...........................

.................................................................i actuant en representació de l’entitat ...................

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

EXPOSO

  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.

SOL·LICITO 

La quantitat de __________  euros per a desenvolupar les activitats anuals de la meva entitat. 

Caldes de Montbui,..................d.............................de 2018 

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



Fitxa de Dades de l’Entitat 

Nom legal de l’entitat
NIF
Persona de contacte
en temes de subvencions i càrrec dins l’entitat
Telèfon fix / mòbil
Adreça postal per a notificacions:
Carrer 
Codi Postal 
Població
Adreça electrònica de l’entitat i/o la de contacte
Web de l’entitat
Número de socis de l’entitat:
Local social de l’entitat:

a) Sí, que en tenim. 
Indiqueu l’adreça postal
b) No en tenim.

Indiqueu els llocs de trobada de l’entitat 
(equipament municipal, etc.)

Dades bancàries per a transferències:
CODI BIC:
TITULARS:

E S-----

Fitxa de dades estadístiques per a entitats de lleure juvenil

DADES ESTADÍSTIQUES (Només per entitats del lleure)*
Núm. de directors/es amb títol Núm. total d’infants inscrits curs 2017/2018
Núm. de monitors/es amb títol Núm. d’infants distribuïts per edats o curs
Núm. de voluntaris amb títol en tràmit Núm. d’infants distribuïts per sexes
Núm. de voluntaris sense títol Núm. d’infants distribuïts per escoles
Núm. total de majors de 18 anys per sexes Núm. d’infants distribuïts per municipis

(*) Es poden presentar les dades en un format diferent al model.



Fitxa d’activitats o projectes1

TÍTOL DE L’ACTIVITAT 

OBJECTIUS I DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT




ACCIONS PREVISTES DATES LLOC

DESPESES PREVISTES PER L’ACTIVITAT

CONCEPTES IMPORT

TOTAL SUMA TOTAL DE LA DESPESA

INGRESSOS PREVISTOS PER L’ACTIVITAT
CONCEPTES FONTS DE FINANÇAMENT 2 IMPORT

Part de la subvenció municipal Ajuntament Caldes de Montbui

SUMA TOTAL D’INGRESSOS 

¹ Podeu repetir la fitxa si teniu més programes o accions.
² Poden ser quotes de socis, entrades, donatius, patrocinadors, loteries, altres subvencions,etc.



Fitxa del pressupost de l’entitat 3

DESPESES
Material fungible (tallers)
Despeses d’impremta i disseny
Difusió, promoció i publicitat
Casa de colònies, campaments...
Desplaçaments
Jocs
Formació
Assegurances
Manteniment de local
Material d’oficina
Altres

TOTAL DE DESPESES

INGRESSOS
Saldo anterior (Romanent 31/12/2017) 
Quota de socis
Subvenció Ajuntament de Caldes de Montbui
 (Import sol·licitat)
Subvenció Diputació
Subvenció Generalitat
Altres subvencions
Publicitat i loteria
Ingressos per activitats (entrades, sortides, etc.)
Altres

TOTAL D’INGRESSOS

3 Podeu canviar els conceptes del pressupost segons les necessitats econòmiques de l'entitat.


