
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ENTITAT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 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 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)

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI



Persona de contacte en temes de subvenció

Persona de contacte 
Càrrec a 
l'entitat

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça postal per a 
notificacions

Codi Postal

Població

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

Dades bancàries per a transferències:

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

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

Fitxa d’Informació per a les subvencions de Participació Ciutadana

Instal·lacions utilitzades per l’entitat
Pròpies De lloguer Cedides Despeses

Per exemple: Local 
social

Cal marcar amb una “X”



Objectius específics que l’entitat pretén assolir l’any 2018:
Activitats noves, Increments pressupostaris previstos, comentaris que es creguin oportuns i que 
voleu destacar perquè siguin valorats en aquesta convocatòria

Quines són les mesures concretes que realitzeu per fomentar la participació en la vostra entitat:

Quines són les mesures concretes d'integració social que realitzeu a la vostra entitat:

Quines són les mesures concretes de respecte mediambiental en la realització de les vostres 
activitats:

Funcionament de l’entitat:

 Quin és l’àmbit territorial on l’entitat realitza les activitats ? 

              Barri           Altres llocs del municipi

 Data de la darrera Assemblea General de Socis? _____________________________

 Quan es reuneix la Junta Directiva ?________________________________________

 Treballeu amb comissions ? 

             Sí. Quines ?__________________________________________________________

             No

•      Treballeu en xarxa amb altres entitats ?

             Sí.  Amb quines ?_____________________________________________________

             No



Fitxa de la programació anual1

Especifiqueu totes les activitats que tingueu previstes a la vostra programació anual (festa de barri,
activitats per Festa Major, sortides, tornejos, xerrades,...), tot i així recordeu que durant l’any és
necessari que ens n’informeu abans de realitzar-les per si us cal material, permisos etc.

Data Activitat
Cost estimat de

l’activitat
Nombre aproximat de 
participants

¹ Podeu repetir la fitxa si teniu més informació.



Fitxa del pressupost de l’entitat (si voleu podeu adjuntar el vostre propi model de
pressupost de l’entitat aprovat per l’assemblea)

DESPESES

Material 

Difusió, promoció i publicitat (despeses d’impremta, disseny, 
anuncis...) 

Trofeus, plaques, medalles, records, premis...

Desplaçaments 

Caixet artistes, grups musicals, equips de so, llum...

Assegurances

Manteniment local social

Altres

TOTAL DE DESPESES

INGRESSOS

Saldo anterior (Romanent any 2017) 

Quotes de socis

Subvenció Ajuntament de Caldes de Montbui (Import sol·licitat)

Subvenció Diputació

Subvenció Generalitat

Subvenció Comunitat Europea

Altres subvencions

Interessos bancaris

Aportacions particulars, entitats bancàries

Publicitat i loteria

Ingressos per activitats (entrades, excursions, dinars populars etc.)

Altres 

TOTAL D’INGRESSOS
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