
1. DADES IDENTIFICATIVES DE LA SOL·LICITUD annex 1 

1.1.- DADES DE L’ENTITAT 

Nom de l’entitat: ________________________________________________________ 

NIF: __________________________________________________________________ 

Núm. registre entitats: ___________________________________________________ 
(Dep. Justícia Generalitat Catalunya) 

Adreça: _______________________________________________________________ 

Telèfon: _______________________________________________________________ 

Web: _________________________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________

Nombre membres equip directiu: ___________________________________________  

Nom President/a: ________________________________________________________ 

Nombre de persones associades: ___________________________________________ 

Quota (import anual): ____________________________________________________ 

Personal contractat (Si/No): _______________________________________________ 

1.2.- DADES PERSONA DE CONTACTE 

Nom i cognoms: ________________________________________________________ 

Càrrec dins l’entitat: _____________________________________________________  

Adreça: _______________________________________________________________  

Telèfon: _______________________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________



1.3 OBJECTIUS DE L’ENTITAT 

(indiqueu la finalitat que justifica la existència de la vostra entitat) 

1.4. MODALITAT I IMPORT SOL·LICITAT 

Modalitat 

Conveni  ____ 
Subvenció ordinària   ____ 

 Subvenció extraordinària ____ 

Import sol·licitat ________ € 



2. DESCRIPCIÓ DE LA SOL·LICITUD

2.1. ACTIVITAT/S PER LES QUALS ES DEMANA SUPORT 

projecte/activitat dates/temporització breu descripció destinataris 

2.2. ALTRES DADES D’INTERÈS 
(assenyaleu aquelles dades que considereu d’interès ressaltar pel que fa a les activitats 
previstes per aquest any) 

2.3 PRESSUPOST GLOBAL DE L’ENTITAT PER A L’ANY 
DESPESES 

CONCEPTE IMPORT 

Total despeses ……………………………. € 

INGRESSOS (1) 
PROCEDÈNCIA IMPORT 

Total ingressos ……………………………. € 

(1) cal especificar tots els ingressos: quotes socis, subvencions/ajuts institucionals i/o privats, altres així com l’import
que es sol·licita a l’Ajuntament.



2.4 JUSTIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD 
(especifiqueu els motius pels quals considereu que heu de rebre la subvenció sol·licitada) 

2.5 COORDINACIÓ / TREBALL EN XARXA 
(detalleu si pertanyeu a alguna federació, plataforma… i si col·laboreu amb alguna altra entitat i 
en quins projectes) 

2.6 DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
(especifiqueu, si és el cas, la documentació que adjunteu a la sol·licitud i que considereu 
d’interès per a justificar-la) 

2.7 OBSERVACIONS 

Calafell, __ d _____________ de 201_ 

Signatura (nom i cognoms de la persona que signa) i segell de l’entitat 
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