
                                                                                                                                                  

MODEL S-1

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - 2017

En/Na    _______________________________________________________________

com a (Indicar càrrec) ______________________________________________________

de l'Entitat/Associació ______________________________________________________

amb NIF. núm.  __________________________________________________________

amb domicili social a  ______________________________________________________

telèfon __________________________     telèfon mòbil __________________________

adreça  electrónica  _______________________________________________________

i inscrit al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. ___________________ 

EXPOSA

Que per tal de portar a terme

N     El programa d’activitats per a l’any 2017 

        El projecte   __________________________________________________________

        L’activitat    __________________________________________________________

que importa un total de ___________________ euros i que s’adjunta la documentació següent: 

- Programa d’activitats 

- Pressupostos amb indicació del finançament de les activitats.
 
- Fotocòpia del NIF de l’entitat
 
- Certificació del número de socis 

SOL·LICITA 

Li sigui concedida una subvenció de ___________________ euros 

Als efectes s’adjunta tota la documentació relacionada a l’annex I de les bases.

Així mateix declara sota la seva responsabilitat la certesa de les dades consignade i de les que s’acompanyen en la documentació 
adjunta.

Badia del Vallès, ___________________  d ___________________  de

El/la representant,

 IL.LM. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS.



MODEL S-8                                                                                                                             

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS DE LA TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS

Dades del creditor/creditora

                                                                                                                                                                                                                                                                        
NIF                                                   Nom i cognoms / Raó Social

                                                                                                                                                                                                                                                                          
Adreça           Telèfon fix Telèfon mòbil

                                                                                                                                                                                                                                                                          Codi 
Postal             Població Adreça electrònica

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dades de la transferencia
                                                                                                                                                                                                                                                                        Denom
inació de l’entitat bancària o d’estalvi

                                                                                                                                                                                                                                                                          
Codi entitat           Oficina núm. DC Compte corrent o llibret núm.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Adreça

                                                                                                                                                                                                                                                                          Codi 
Postal                                        Població

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sota la meva responsabilitat, declaro que aquestes dades Diligència de conformitat de l’entitat. 
corresponen al compte corrent o a la llibreta d’estalvis oberts                            Aquestes dades coincideixen amb les existents en aquesta oficina
a nom meu o de la societat a la qual represento.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                  
Localitat i data                                                                                                 El/la directora/a de l’entitat bancaria

                                                                                                                                                                         

Signatura del creditor/a o representant                                                  Signat i segellat per l’oficina
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