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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - BENESTAR SOCIAL
1. Entitat sol·licitant
Nom de l’entitat

Document identificatiu: CIF

Domicili (a l’efecte de notificació)

Núm.

Escala

Població

Codi postal

Província

Telèfon

Fax

Adreça electrònica
Xarxes Socials

Web

Nom de qui presideix l’entitat
Any de creació de l’entitat

Pis

Núm. de registre Generalitat Catalunya
Data de l’última renovació de la junta

Núm. registre local d’entitats

2. Persona sol·licitant
Nom i cognoms

Document identificatiu: DNI / CIF

Càrrec que ocupa a l’entitat

Telèfon

3. Dades bancàries de l'entitat
Nom i cognoms del o de la titular
Entitat bancària

Número de compte - IBAN

4. Dades pòlissa assegurança (si s'escau)
Tipus d’assegurança

Període de vigència
De

Companyia

a

Núm. de pòlissa

Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de Cervelló
En compliment d'allò que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,us informem que les dades recollides en aquest formulari
s'incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d'aquest Ajuntament amb la única finalitat d'atendre la vostra sol.licitud. Pel que fa al tractament i a l'ús d'aquestes dades de caràcter personal, us
recordem que en qualsevol moment podeu exercir-hi els drets d'accés, de rectificació, de cancel.lació i d'oposició davant l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès d’aquesta
entitat.
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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - BENESTAR SOCIAL
5. Relació de documentació a presentar
Projecte.

Model de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Ajuntament a creditors particulars, en el cas
que sigui un nou número de compte, que s'adjuntarà en aquesta sol.licitud.
Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança contractada i del rebut de pagamant de l’any en curs (si s'escau).
Acta de constitució de la Junta Directiva o certificat de renovació actual.
Si la subvenció demanada és inferior a 3000 € heu de presentar la següent declaració:
Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària i la Tresoreria General
de la Seguretat Social (Annex 1).
Declaració responsable de compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol (Annex 2).
Altra documentació requerida a les bases de subvencions, en referència a l’especificitat de l’àmbit al qual es
presenta el projecte.

Signatura beneficiari/ària o representant

AJUNTAMENT DE CERVELLÓ

Segell de l’entitat
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PROJECTE - BENESTAR SOCIAL
* Revisar els criteris tècnics per a la valoració dels projectes a l'Annex 1 de la convocatòria.
1. Dades del projecte
Nom del projecte

Cost del projecte (en euros)
Subvenció demanada (en euros)

2. Descripció del projecte (propòsit central del projecte i finalitats)

3. Justificació de la necessitat social del projecte
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PROJECTE - BENESTAR SOCIAL

ANY 2018

4. Població destinatària del projecte (descripció del col·lectiu)

5. Objectius del projecte (especifiqueu a quines necessitats/mancances es pretén donar resposta)
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PROJECTE - BENESTAR SOCIAL
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6. Descripció d'activiats (formació, tallers, actes, campanyes de sensibilització...)

7. Recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats (materials, humans, tècnics...)
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ANY 2018

8. Calendari d'execució de les activitats

9. Impacte del projecte (resultats esperats)

10. Sistemes d'organització del projecte (equip de treball i funcions)
10.1. Personal propi de l'entitat (lloc de treball, funcions i nombre de persones)
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PROJECTE - BENESTAR SOCIAL
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10.2. Personal contractat expressament pel projecte (lloc de treball, funcions i nombre de persones)

10.3. Personal voluntari (definició del programa de voluntariat incloent nombre de voluntaris i funcions)

11. Comunicació i difusió del projecte (cartells de les activitats o tallers programats)
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12. Aspectes específics de l'àmbit de benestar
Treballs en xarxa amb altres entitats o serveis del municipi

Col·laboració amb projectes i/o activitats impulsats des del Departament de Benestar Social

13. Altres aspectes del projecte (que l'entitat consideri rellevants)
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PROJECTE - BENESTAR SOCIAL
14. Pressupost de L'ENTITAT
Import (€)

INGRESSOS

DESPESES

Propis

Funcionament intern de l’entitat

Quotes socis/es

Subministraments (aigua, llum...)

Quotes activitats

Lloguer del local

Campanyes pròpies

Telèfon

> Subtotal

Neteja
Manteniment

Altres ingressos
Col·laboracions i/o patrocinadors
> Subtotal
Subvencions
Diputació
Generalitat
Altres institucions

Import (€)

Altres*
> Subtotal
Activitats del projecte
Materials
Recursos humans
Contractació de serveis
Alimentació i productes d'higiene
Assegurança per l’activitat

> Subtotal
Subtotal ingressos
SUBVENCIÓ demanada a
l’Ajuntament de Cervelló

TOTAL INGRESSOS

Correspondència
Fotocòpies
Informàtica
Fotografia
Difusió
Altres

> Subtotal

% Subvenció / total ingressos
% Subvenció / total despeses

TOTAL DESPESES

SALDO RESULTANT
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PROJECTE - BENESTAR SOCIAL
15. Pressupost del projecte
% (1) Import (€)

INGRESSOS

DESPESES

% (1) Import (€)

Propis

Funcionament intern de l’entitat

Quotes socis/es

Subministraments (aigua, llum...)

Quotes activitats

Lloguer del local

Campanyes pròpies

Telèfon

> Subtotal

Neteja
Manteniment

Altres ingressos
Col·laboracions i/o patrocinadors
> Subtotal
Subvencions
Diputació
Generalitat
Altres institucions

Altres*
> Subtotal
Activitats del projecte
Materials
Recursos humans
Contractació de serveis
Alimentació i productes d'higiene
Assegurança per l’activitat

> Subtotal
Subtotal ingressos
SUBVENCIÓ demanada a
l’Ajuntament de Cervelló
per aquest projecte

TOTAL INGRESSOS

Correspondència
Fotocòpies
Informàtica
Fotografia
Difusió
Altres

> Subtotal

% Subvenció / total ingressos
% Subvenció / total despeses

TOTAL DESPESES

SALDO RESULTANT
(1) Del total de l'Entitat
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PROJECTE - BENESTAR SOCIAL

La persona sol·licitant declara, en nom de l’entitat, que totes les dades recollides en aquest projecte es
corresponen amb la realitat.
Signatura beneficiari/ària o representant

AJUNTAMENT DE CERVELLÓ

Segell de l’entitat
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ANNEX 1
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PROJECTE - BENESTAR SOCIAL
Nom de l’entitat

Document identificatiu: CIF

Departament destinatari

Cost total del projecte (€)

Nom i cognoms de qui subscriu
Càrrec que ocupa a l’entitat

Document identificatiu: CIF

Subvenció demanada (€)

Nom del projecte

DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARA sota la seva responsabilitat que l’entitat a la qual representa es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i que aquesta declaració substitueix la presentació dels
corresponents certificats acreditatius en el cas que sigui beneficiària d’una subvenció d’import no superior a
3.000 €, tal com estableix l’article 24 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions.
Cervelló,

de/d’

de 20

Signatura beneficiari/ària o representant

AJUNTAMENT DE CERVELLÓ

.
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ANNEX 2
ANY 2018

PROJECTE - BENESTAR SOCIAL
Nom de l’entitat

Document identificatiu: CIF

Nom i cognoms de qui subscriu

Document identificatiu: CIF

Càrrec que ocupa a l’entitat

DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARA sota la seva responsabilitat :
Que, de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la
infància i l'adolescència, l'activitat objecte de subvenció:
No implica contacte habitual amb menors d'edat.
Implica contacte habitual amb menors d'edat. En aquest cas, l'entitat disposa de les certificacions
legalment establertes per acreditar que les persones que participen en el projecte no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i, en cas que
canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a aportar una nova declaració responsable.

Cervelló,

de/d’

de 20

Signatura beneficiari/ària o representant

AJUNTAMENT DE CERVELLÓ

.

Segell de l’entitat
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