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Subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre 
ANNEX I. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

 
En/Na __________________________________________________________________________, 
amb domicili al municipi de _______________________________________________________ 
amb adreça _____________________________________________ i telèfon _________________ 
actuant en representació de _________________________________________________ 
segons acredita amb la documentació adjunta. 
 
EXPOSO 
 
1er.- Que l’entitat ____________________________________________________ té previst 
realitzar les activitats que es relacionen: 
 
OMPLIR LES DADES D’ALMENYS UNA ACTIVITAT 
 

Activitat 1  
 
Títol de l’activitat 

Nom de l’activitat:       
 
Descriu breument l’activitat (què s’hi farà, quins objectius té, si es fa en col·laboració amb altres entitats, etc.) 

Descripció:       
 

Despeses previstes: 
 

Descripció despesa Import previst (en EUROS) 
            
            
            
            
            
TOTAL PREVIST       

 
Explica aquí a qui va dirigida l’activitat (tipus de públic, si l’activitat està oberta a tothom, etc.) 

A qui va dirigida:       
 
Especifica quan es preveu realitzar l’activitat 

Data prevista:       
 
Especifica el nombre previst d’assistents 

Nombre previst d’assistents:      
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Especifica altres fonts de finançament 

Altres fonts de finançament:      
 
Activitat 2  
 
Títol de l’activitat 

Nom de l’activitat:       
 
Descriu breument l’activitat (què s’hi farà, quins objectius té, si es fa en col·laboració amb altres entitats, etc.) 

Descripció:       
 

Despeses previstes: 
 

Descripció despesa Import previst (en EUROS) 
            
            
            
            
            
TOTAL PREVIST       

 
Explica aquí a qui va dirigida l’activitat (tipus de públic, si l’activitat està oberta a tothom, etc.) 

A qui va dirigida:       
 
Especifica quan es preveu realitzar l’activitat 

Data prevista:       
 
Especifica el nombre previst d’assistents 

Nombre previst d’assistents:      
 
Especifica altres fonts de finançament 

Altres fonts de finançament:      
 
Activitat 3 
 
Títol de l’activitat 

Nom de l’activitat:       
 
Descriu breument l’activitat (què s’hi farà, quins objectius té, si es fa en col·laboració amb altres entitats, etc.) 

Descripció:       
 

Despeses previstes: 
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Descripció despesa Import previst (en EUROS) 
            
            
            
            
            
TOTAL PREVIST       

 
Explica aquí a qui va dirigida l’activitat (tipus de públic, si l’activitat està oberta a tothom, etc.) 

A qui va dirigida:       
 
Especifica quan es preveu realitzar l’activitat 

Data prevista:       
 
Especifica el nombre previst d’assistents 

Nombre previst d’assistents:      
 
Especifica altres fonts de finançament 

Altres fonts de finançament:      
 
Activitat 4  
 
Títol de l’activitat 

Nom de l’activitat:       
 
Descriu breument l’activitat (què s’hi farà, quins objectius té, si es fa en col·laboració amb altres entitats, etc.) 

Descripció:       
 

Despeses previstes: 
 

Descripció despesa Import previst (en EUROS) 
            
            
            
            
            
TOTAL PREVIST       

 
Explica aquí a qui va dirigida l’activitat (tipus de públic, si l’activitat està oberta a tothom, etc.) 

A qui va dirigida:       
 
Especifica quan es preveu realitzar l’activitat 

Data prevista:       
 
Especifica el nombre previst d’assistents 
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Nombre previst d’assistents:      
 
Especifica altres fonts de finançament 

Altres fonts de finançament:      
 
2on.- Que considera que totes elles són d’interès públic local o municipal pels 
següents motius: 
 
Activitat 1 
Justificació d’interès públic:  
 
 
 
 

Activitat 2 
Justificació d’interès públic:       
 
 
 
 

Activitat 3 
Justificació d’interès públic: 
 
 
 
 
       
 

Activitat 4 
Justificació d’interès públic:  
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3er.- Que acompanya la següent documentació: 
 Fotocòpia del NIF de l’entitat 
 Memòria explicativa de les activitats (opcional) 

 
4rt.- Que declara: 

  Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la Corporació. 
 Conèixer les bases per a l’atorgament de subvencions aprovades per la 

Corporació, comprometent-se a complir estrictament el procediment 
administratiu establert. 
 
Per la qual cosa, 
 
SOL·LICITO: L’atorgament d’una subvenció de       EUROS equivalent al      % 
del cost total de l’activitat. 
 
 
 
 
 
Signat:  
Signatura del representant de l’entitat 

 
 


