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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L’ANY 2015
DADES DE L’ENTITAT O GRUP NO ASSOCIAT SOL·LICITANT

Nom de l’entitat o del grup no associat

CIF Adreça

Població C. P.

Tel. Fax. Núm. Registre Municipal d’Entitats

DECLARO:
• Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que hi adjunto s’ajusten a la realitat.
• Que l’entitat o grup no associat que represento es compromet i s’obliga a complir totes les condicions  
   de col·laboració que l’Ajuntament de Badia del Vallès fixi en relació amb aquesta subvenció.

DEMANO:

Subvenció per a la realització del projecte adjunt. IMPORT SOL·LICITAT PER A L’ANY 2015           €

Badia del Vallès,  d    de 2015

  Segell de l’entitat     Signatura del sol·licitant

AUTORITZO:
A l’Ajuntament de Badia del Vallès a efectuar les consultes necessàries a l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, a l’efecte de comprovar que es compleixen les condicions requerides per a l’accés a la subvenció.
  
  Signatura del sol·licitant

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
Les dades que consten en aquest document s’incorporen a un fitxer que està subjecte al que estableix la LOPD (Llei 15/1999, de protecció de 
dades de caràcter personal). Aquestes dades s’utilitzaran en les comunicacions d’aquest Ajuntament amb la persona interessada. La persona 
interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer mitjançant sol·licitud presentada en 
el Registre general d’aquest Ajuntament.

DECLARACIÓ

Nom i cognoms de la persona autoritzada per la junta general de l’entitat o de la persona responsable del grup no associat

amb DNI núm. amb domicili a

carrer núm.

mòbil en qualitat de

Tel.

càrrec que ocupa a l’entitat a dalt indicada, si s’escau, o en nom propi.
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GUIÓ PROJECTE

entitat o grup no associat CIF

Explicació del projecte/activitat pel qual/per la qual se sol·licita la subvenció

1. Títol del projecte/activitat

2. Descripció dels objectius

2.1. Generals

2.2. Específics

3. Calendari d’activitats (dins l’any 2015)

4. Descripció concreta de les activitats del programa

5. Àmbit geogràfic d’execució



Concepte de la despesa Import de la despesa
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€

€

6. Població a la qual s’adreça el projecte/activitat

6.1 A quantes persones pot beneficiar el projecte/activitat?

6.1.1 De quina manera es produirà aquest benefici?

6.2 Quines són les característiques de la població a qui va adreçat/ada el projecte/activitat?

7. Nombre de persones que intervenen en el projecte/activitat pel qual/per la qual se sol·licita subvenció:

7.1 Nombre de persones remunerades       7.2 Nombre de persones voluntàries

PRESSUPOST DEL PROJECTE
8. Ingressos:

8.1 Aportació econòmica per part de l’entitat per a aquest mateix projecte/activitat     €

8.2 Aportació econòmica d’altres administracions públiques o d’entitats privades    €

        import sol·licitat           €

        import sol·licitat           €

        import sol·licitat           €

8.3 Import sol·licitat a l’Ajuntament de Badia del Vallès per a aquest projecte       €
     

8.4 TOTAL D’INGRESSOS (9.1 + 9.2 + 9.3)    

9. Despeses:

9.1 TOTAL DESPESES

*NOTA: Cal tenir en compte que el total d’ingressos i despeses ha de coincidir.

 
Segell de ĺentitat    Signatura del/de la president/a o de la persona representant

    d        de 2015
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DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DE L’ARTICLE 13 DEL LA LLEI 
38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS

DECLARO:
Sota la meva responsabilitat que l’entitat o grup no associat que represento no està sotmesa en cap causa o 
forma que li impedeixi que se li concedeixi la subvenció sol·licitada.
Que l’entitat està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Seguretat Social.

Badia del Vallès,  d    de 2015

 Segell de l’entitat o grup no associat   Signatura del/de la president/a o responsable

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE A APORTAR

1. Sol.licitud subvenció (pàg 1) + Guió projecte (pàg 2-3) + Declaració de compliment (pàg 4) 
2. Certificat i declaració de deute (pàg 5)
3. Previsió d’ingressos-despeses (totals) de l’entitat per a l’any en curs (pàg 6)
4. Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat 
Social.
5. Certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals i tributàries amb 
l’Estat (nomès en cas de no autoritzar a l’Ajuntament de Badia del Vallès a l’obtenció de les 
dades).
6. Fotocòpia de la llibreta amb el nº de compte, on es podrà transferir l’import de la 
subvenció, si s’escau.

En/Na 

,amb CIF

, amb domicili al carrer

com a de l’entitat

, núm.ubicada al carrer

de

veí/veïna de
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CERTIFICAT DEL/DE LA REPRESENT I DECLARACIÓ DE DEUTE (ENTITATS)

CERTIFICO:
• Que aquesta entitat o grup no associat ni cap òrgan que en depèn, no ha demanat ni ha obtingut ajuts pel  
mateix concepte d’aquesta sol·licitud de subvenció de cap organisme de l’Administració.

• Que aquesta entitat o grup no associat, o l’òrgan que en depèn
ha demanat/obtingut ajuts de subvenció, pel mateix concepte d’aquesta sol·licitud.

        import sol·licitat           €

        import sol·licitat           €

        import sol·licitat           €

• Que aquesta entitat, ni cap òrgan que en depèn, no té contret cap deute amb l’Ajuntament de Badia ni amb cap 
organisme que en depengui.

• Que aquesta entitat o l’òrgan que en depèn
té contret el deute o els deutes següents:

El/la secretari/ària   Segell de l’entitat   Vist i plau
          El/la president/a

Badia del Vallès,  d    de 2015

En/Na 

com a secretari/ària de I’entitat

,               d            de 20

(nom de l’organ)

Que 

amb DNI/NIF    segons l’acord adoptat per

És obligat emplenar aquest apartat

en data     ha estat nomenat

representant de l’entitat o grup no associat a l’efecte d’aquesta sol·licitud de subvenció davant l’Ajuntament de Badia 
del Vallés.

(nom de l’organ)

per     amb

per     amb

per     amb

(euros)                (concepte) (òrgan)

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
Les dades que consten en aquest document s’incorporen a un fitxer que està subjecte al que estableix la LOPD (Llei 15/1999, de protecció de 
dades de caràcter personal). Aquestes dades s’utilitzaran en les comunicacions d’aquest Ajuntament amb la persona interessada. La persona 
interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer mitjançant sol·licitud presentada en 
el Registre general d’aquest Ajuntament.
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PREVISIÓ D’INGRESSOS-DESPESES (TOTALS) DE L’ENTITAT PER A L’ANY EN CURS

Denominació de l’entitat             CIF de l’entitat

1. Ingressos

Previsió ingressos 2015 / €

€

Previsió despeses 2015 / €

€

2.1   Compres

2.2  Serveis exteriors

2.3  Despeses de personal

Total de despeses ( 2.1 +  2.2 + 2.3 )

*NOTA: Cal tenir en compte que el total d’ingressos i despeses ha de coincidir.

2. Despeses

             (nom i cognoms del/de la secretari/ària)

amb el NIF                 , com a secretari/ària de l’entitat 

CERTIFICO
Que les dades contingudes en aquest document s’ajusten a la realitat.

  Segell de l’entitat        Signatura del/de la secretari/ària de l’entitat

1.1   Ingressos (quotes socis i altres)

1.2   Subvenció Ajuntament

Altres Subvencions

1.2.1  Subvencions de la Generalitat 

1.2.2  Subvencions entitats bancàries

1.2.3  Subvencions de consells comarcals

1.2.4 Altres subvencions

Total d’ingressos
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DADES I EVOLUCIÓ DE L’ENTITAT

DADES DEL GRUP NO ASSOCIAT

Nom del grup no associat

Seu social

Any Despeses globals Subvencions Ingressos propis Venda serveis  
i productes

2013

2014

2015

EVOLUCIÓ ECONÒMICA DE L’ENTITAT EN ELS TRES DARRERS ANYS

Badia del Vallès,  d    de 2015
  
        Signatura

Correu electrònic

Representant NIF Tel.

Secretari NIF Tel.

Tresorer NIF Tel.

Nombre de socis any 2014 any 2015

MEMBRES DE L’ENTITAT o GRUP DE JOVES

Menors de 18 anys

Majors de 18 anys

2013 2014 2015
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DOCUmENT ACrEDITATIU DE rEprESENTACIÓ D’UN grUp NO ASSOCIAT

DADES DEL GRUP NO ASSOCIAT

DECLArEN

Badia del Vallès,  d    de 2015

  
Signatura de tot els membres del grup no associat.

, amb el NIF

membres del grup no associat, que s’identifiquen sota el nom de 

, amb el NIF

, amb el NIF

, amb el NIF

, amb el NIF

1. Que han nomenat com a representant seu en/na                   , 
amb el NIF                                     i major d’edat, als efectes d’actuar davant l’Ajuntament de Badia del 
Vallès en la convocatòria de concessió de subvencions 2015.

2. Que cap dels membres del grup no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la 
condició de persona beneficiària de subvencions recollides en les bases de concessió de subvencions. 

3. Que en aquesta data cap dels membres del grup no té deutes de naturalesa tributària amb 
l’Ajuntament de Badia del Vallès.

4. Que cada membre del grup es compromet de manera conjunta en el compliment de les obligacions 
que puguin correspondre al grup en el cas que se li atorgui la subvenció demanada.
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DOCUMENT ACREDITATIU DE REPRESENTACIÓ DE  
L’AGRUPACIÓ DE PERSONES FÍSIQUES NO ASSOCIADES

Badia del Vallès,  d    de 2015

  
        Signatura

Jo, _________________________________________________________, amb document d’identitat ________________, 

amb domicili al municipi de __________________________________________________, i codi postal ______________, 

amb adreça _________________________________________________________________ i telèfon _________________, 

actuant com a _________________________________ de l’agrupació de persones físiques no associades amb nom 

_____________________________________________.

DECLARO

Que ______________________________________________, amb document d’identitat ______________,  
represento a l’agrupació de persones físiques no associades en la concessió de subvencions 2015  
de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
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