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Sol·licitud subvenció destinada a entitats i activitats Culturals i 
Esportives 

 
Dades del sol·licitant 

Nom i cognoms 
 
 

DNI 

Adreça 
 

 

Correu electrònic 
 
 

Telèfon 

En representació  
 
 

NIF 

Declara 

 

- Que és una entitat sense ànim de lucre segons els seus estatuts, i inscrita al Registre 
Municipal d’entitats i Associacions Ciutadanes de Santa Eulàlia de Ronçana 

- Que representa a l’entitat en referència a la convocatòria de subvenció d´enguany 
- Que l’entitat ha justificat la subvenció de la convocatòria anterior 
- Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud són certes 
- Que coneix i accepta les bases generals i específiques de la convocatòria 

 

Sol·licita 

Acollir-se a la convocatòria de subvenció de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, 

sol·licitant l’import total de                      € pel programa anual d’activitats/projecte/es 

específic/s que realitzarà l’entitat que representa durant aquest any, i que es detalla en la 

documentació que s’adjunta. 

 

Relació de documents aportats 

o Fitxa de dades de l’entitat 

o Fitxa/es de l’activitat/s o el projecte/s pel qual es demana la subvenció 

o Recursos previstos pel projecte/s o activitat/s 

o Pressupost anual de l’entitat 

o Declaració responsable  

o Alta de creditors  
 

Signatura i segell de l’entitat 

 

 

 

 

        Santa Eulàlia de Ronçana,               d                   de 20 
Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, 
i resten incorporades al fitxer automatitzat de l’Ajuntament. Les dades de caràcter personal no poden ser 
cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot 
exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a la 
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Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l’OAC: ser@ser.cat o a la carretera de 
la Sagrera 3, 08187 Santa Eulàlia de Ronçana. Més informació a www.ser.cat  
Declaro responsablement que en cas d’actuar com a representant, disposo de tots els poders necessaris 
per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. 

FITXA DE DADES DE L’ENTITAT 

 

NOM DE L’ENTITAT  

SEU SOCIAL  

CODI POSTAL   /    POBLACIÓ   

CIF   /   NÚM. REGISTRE      

MUNICIPAL 
  

TELÈFONS FIX  I/O MÒBIL   

ADREÇA ELECTRÒNICA  

COMPTE BANCARI  

 (CODI IBAN) 

 

 

E S   

Entitat Oficina DC Compte corrent 

                   
 

 

PRESIDENT  /   NIF  

SECRETARI /   NIF  

TRESORER /  NIF  

NÚM. TOTAL DE SOCIS/ES  

 

 

Quines dades voleu que siguin considerades de caràcter públic perquè 

l’Ajuntament informi als usuaris a través dels mitjans de què disposa 

(internet, butlletins municipals, etc.)  

 

 No vull que es doni cap informació  

 Facilito les dades públiques següents: 

      

Persona de contacte en referència al tema de les subvencions 

 

Nom i cognoms:    DNI: 

Càrrec a l’entitat:    Telèfon fix: 

Adreça:   

      Telèfon mòbil: 

Població:  

      CP: 

Adreça electrònica: 

mailto:ser@ser.cat
http://www.ser.cat/
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que totes 
les dades que figuren en aquesta fitxa passen a formar part d’un fitxer d’ús intern propietat de l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana en què es garanteix la seva seguretat i el seu tractament. Així mateix us 
informem, també, que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una 
instància al Registre General d’aquest Ajuntament. 

 
 
FITXA DEL PROJECTE / ACTIVITAT PEL QUAL ES DEMANA L’AJUT ² 

 

NOM DEL PROJECTE / ACTIVITAT  

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE / ACTIVITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIO DEL PROJECTE / ACTIVITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de participants 

previstos 
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(Aquesta informació pot anar ampliada en un document adjunt) 

² Cal omplir un full per activitat 
Cal que feu constar i es valorarà: 

La implicació en l’activitat cultural del municipi. El nombre de membres associats de 
l’entitat/associació. El nombre i les característiques dels actes (es valorarà el contingut, coherència, 

objectius, continuïtat i l’organització) que organitzi l’entitat. El caràcter integrador de les activitats i 
la cohesió social. El caràcter obert a tota la ciutadania. El caràcter innovador de l’activitat/projecte. 
Que l’activitat s’integri en una programació extraordinària amb motiu d’un esdeveniment especial o 
d’un aniversari significatiu. Que l’entitat ajudi a fer conèixer positivament el nom de Santa Eulàlia de 
Ronçana fora del terme municipi. 
 
 

RECURSOS PREVISTOS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 

PROJECTE/ACTIVITAT CULTURAL 1 

DESPESES INGRESSOS 2 

Concepte Import Concepte Import 

Despeses de personal 

(director,  
 

Sol·licitud subvenció 

Ajuntament Sta. Eulàlia 
 

Despeses de vestuari  Altres subvencions  

Despeses Federació  Altres aportacions  

Despeses transport    Quotes socis   

Assegurances    Anunciants  

Trofeus   altres  

Obsequis    

Publicitat, distribució, etc  Ingressos bar/ festes  

Formació    

Despeses alimentació    

Despeses Impremta    

Despeses material 

oficina, material 

farmacèutic, etc 

   

Despeses de lloguer    

Despeses cases de 

colònies 
   

Despeses material tècnic, 

escenogràfic, informàtic 

etc 
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Total despeses 

projecte 
 Total ingressos projecte   

 
1 Cal omplir una  fitxa per cada projecte/activitat. 
2 Poden ser quotes de socis, entrades, donatius, patrocinadors, loteries, altres 

subvencions, etc. 

PRESSUPOST ANUAL DE L’ENTITAT (previst)  

 

DESPESES 

Despeses de personal   

Gestoria  

Fitxes federatives  

Arbitratges/ Jutges/ Tècnics de so  

Altres despeses de Federació  

Assegurances  

Manteniment de local  

Trofeus  

Obsequis  

Publicitat / despeses impremta/ disseny  

Formació  

Material esportiu/pedagògic/de suport per l’activitat  

Material d’oficina  

Desplaçaments  

Despeses bar/ alimentació  

Altres (casa de colònies, estades, festes...)  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL DE DESPESES  

 

INGRESSOS 

Saldo anterior (Romanent exercici anterior)   
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Subvenció Ajunt. Sta. Eulàlia de Ronçana (Import sol·licitat)  

Altres subvencions  

Quota de socis (especificar import quota X nombre de socis)  

Ingressos per activitats (especificar activitats) 

 

 

 

 

 

Publicitat i loteria  

  

  

  

TOTAL D’INGRESSOS  

 

ANNEX 2: Declaració Responsable 

 

 

Santa Eulàlia de Ronçana a  ...... de ................... de ......... 

 

 

Distingits Srs.: 

 

En/Na .................................................................. actuant com a president/a de 

l’entitat ......................................................................., amb domicili social a 

..................................................., carrer..................................................., i 

CIF ................................... 

 

 

EXPOSA QUE: 

L’entitat es troba al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb 

l’agència tributària espanyola i amb la seguretat social imposades per les 

disposicions vigents.  

L’entitat disposa d’assegurança de Responsabilitat Civil en vigor. 

 

L’entitat disposa d’assegurança d’Accidents en vigor. 

 

Tots els treballadors i voluntaris de l’entitat disposen del Certificat 

d’Antecedents Penals i de Delictes de Naturalesa Sexual.  

 

L’entitat dona compliment a la normativa vigent relativa a la Protecció de 

dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 
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2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades). 

 

 

I per tal que consti i tingui els efectes oportuns davant l’Ajuntament de Santa Eulàlia 

de Ronçana, expedeixo i signo la present declaració a Santa Eulàlia de Ronçana, a 

dia ........  de ............................................  de ...................... 

 

President/a:  

(Nom i DNI)  

 

 

 

 

Firma i segell del Club/entitat 

 


