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FORMULARI SOL·LICITUD SUBVENCIONS 
AJUNTAMENT DE GIRONELLA

RESUM

DETALLS DEL BENEFICIARI

LLISTAT DE DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’AJUNTAR

Nom de l’entitat beneficiaria:

Activitat subvencionada:

NIF:

Pressupost total del projecte:

Persona representant

Import sol·licitat a l’Ajuntament de Gironella:

Nom i cognoms:

Fotocopia del document d’identitat de la persona representant.

Correu electrònic:

Fotocopia del CIF de l’associació/entitat.

Telèfon:DNI:

Memòria del projecte pel qual es sol·licita la subvenció. Consultar Annex I.

Previsió d’ingressos i despeses. Consultar Annex II.

Document de designació del compte bancari.  

Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga 
l’Ajuntament de Gironella i tots els requisits exigits a les bases i a la convocatòria per sol·liticat 
i atorgar aquestes subvencions. 

Que totes les dades que consten en aquesta sol3licitud i als documents adjunts, son certes. 

Que l’entitat a la qual represento compleix tots els requisits per a poder obtenir l’esmentada 
subvenció en compliment de l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions 
de l’Ajuntament de Gironella, en vigor des del dia 5 de juny de 2012 i que es troba al corrent 
de les obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social; així mateix, acredito que 
està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Gironella. 

Posició:

La persona que actua en nom i representació de l’entitat declara (marqueu les caselles que corres 
ponguin):
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Que l’entitat a la qual represento no es troba en cap de les circumstàncies que preveu l’article 
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Que l’entitat es compromet a fer constar el logotip de l’Ajuntament de Gironella en el material 
que servirà de difusió de l’activitat.

AUTORITZACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES

Informació bàsica de protecció de dades

Autoritzo explicitament el tractamament d’aquestes dades. 

Responsable Ajuntament de Gironella

Finalitat Gestió de la matrícula i l’enviament de comunicacions 
relacionades

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·lici-
tar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·lici-
tar-ne la limitació

Informació addicional Podeu consultar-la a l’Ajuntament de Gironella.

Signatura de la persona representant a
l’entitat

Segell de l’entitat

A Gironella,          de                                               de                   .

Sí  No



ANNEX I. MEMÒRIA DEL PROJECTE

Descripció de l’entitat. Història, missió, visió i valors. 

Estructura de l’entitat. Organigrama, composició de l’entitat, membres, socis...



Objectius. Explicació dels objectius de l’entitat. 

Activitats. Descripció de les activitats / projecte. 

Nom: 

Data: 

     Col·laboració amb altres entitats. Sí No

En cas afirmatiu. Quina/es?

Descripció: 



Nom: 

Nom: 

Data: 

Data: 

     Col·laboració amb altres entitats. Sí No

     SíCol·laboració amb altres entitats. No

En cas afirmatiu. Quina/es?

En cas afirmatiu. Quina/es?

Descripció: 

Descripció: 

* En cas de necessitar més espai, podeu utilitzar més fulles com aquesta. 
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ANNEX II. PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES

RELACIÓ D’INGRESSOS

CONCEDENT IMPORT

* En cas de necessitar més espai per relacionar els ingressos, podeu utilitzar més fulles com 
aquesta. 
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RELACIÓ DE DESPESES

ACTIVITAT/CONCEPTE IMPORT

* En cas de necessitar més espai per relacionar les despeses, podeu utilitzar més fulles com 
aquesta. 
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