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ANNEX I 
Sol·licitud de subvencions per a projectes 2022*:
*Els interessats podran presentar sol·licituds de subvenció per a qualsevol àmbit d’actuació amb un màxim de dos projectes en total.

NOM DE L’ENTITAT:

NOM DEL PROJECTE:

Culturals:

a) Finançament per a projectes destinats al foment de la cultura popular i tradicional.

b) Finançament per a projectes destinats al foment en l’àmbit de les arts escèniques i musicals.

c) Finançament per a projectes destinats al foment de la cultura urbana.

Acció Comunitària i Salut:

a) Finançament en projectes comunitaris que treballin pel benestar de les persones.

b) Finançament per projectes que respectin la diversitat dels diferents col·lectius amb els quals treballen.

c) Finançament per projectes nous i innovadors, que treballin per satisfer necessitats no abordades
generalment.

d) Finançament de projectes realitzats conjuntament de forma comunitària amb altres entitats del territori.

Ciutadania i Drets Civils:

a) Finançament en l’àmbit de la promoció i el foment de la diversitat cultural.

b) Finançament en l’àmbit de projectes per garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.

Cooperació:

a) Finançament en l’àmbit de projectes per impulsar i promocionar la cooperació internacional des del mon
local.
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Educació:

a) Finançament de projectes educatius en horari lectiu que reforcen l’acció educativa dels centres educatius.

b) Finançament de projectes de lleure educatiu en horari extraescolar.

c) Finançament de projectes d’acompanyament en la parentalitat positiva.

d) Finançament de projectes educatius de suport escolar diversificat.

Medi ambient:

En l’àmbit de la protecció i el benestar dels animals i les plantes:

a) Finançament per a projectes que donin suport a les iniciatives i campanyes per a la protecció i benestar
dels animals i les plantes organitzades al municipi.

b) Finançament per a projectes adreçats a fomentar l’adopció d’animals i evitar els abandonaments.

Sostenibilitat i el medi ambient:

a) Finançament per a l’adquisició i/o lloguer de vaixella reutilitzable (gots, plats, coberts…) amb un màxim
de 200 serveis per a àpats col·lectius organitzats per les entitats.

b) Finançament per actuacions de preservació i/o control de la biodiversitat com la col·locació de caixes
nius, menjadores, hotels d’insectes i altres complements per la fauna.

c) Finançament per activitats de conservació i millora d’espais verds com per exemple fer jornades de
recollida de brossa en parcs, rieres i zones humides, manteniment de jardins comunitaris, etc.

d) Finançament per a difondre bones practiques energètiques en locals socials d’entitats: retolació i
campanyes informatives.

e) Finançament per a organitzar activitats, cursos i tallers per estalviar i aprendre a gestionar els recursos
de la llar de forma sostenible en els aspectes d’aigua, energia, residus, consum responsable, etc.

Comerç:

a) Finançament per a projectes destinats a impulsar campanyes de promoció del comerç local.

b) Finançament per a projectes destinats a accions per difondre la utilització de les xarxes socials,
específiques, en l’àmbit del comerç.

c) Finançament per a organització de cursos de formació específics per a comerciants.

d) Finançament per a projecte destinats a l’edició de vídeos promocionals per donar a conèixer el comerç
local a l’exterior.
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OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE: REDACCIÓ DEL PROJECTE:

OBJECTIUS ESPECÍFICS (Si escau):

NOMBRE DE SOCIS:

COST DEL PROJECTE:

COST SOL·LICITAT:
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NOMÉS PER A SOL·LICITUDS D’ESPORTS

Esports: (Triar opció)* *Annex específic

a) Finançament per a esdeveniments i actes esportius puntuals.

b) Finançament per programes de promoció de l’esport inclusiu.

c) Finançament per programes de l’activitat física i de l’esport femení.

1. Programes de Promoció de l’esport inclusiu.
S’ha de acreditar amb fitxa d’inscripció de la temporada anterior i copia del carnet de discapacitat.

2. Nombre d’esdeveniment esportius d’accés lliure amb finalitats solidàries,
inclusives i de caire social.
S’ha d’acreditar amb tots els cartells i tríptics promocionals de la temporada anterior.

3. Nombre de cursos de formació las membres de l’entitat relacionats a la gestió
administrativa i/o a la impartició de les sessions de la pròpia disciplina que
desenvolupant.
S’ha d’acreditar tots els certificats i titulacions de les formacions de la temporada anterior

4. Programes de promoció de l’activitat física i de l’esport femení.
S’ha d’acreditar amb fitxa d’inscripció d’equips i/o esportistes de la temporada anterior.

5. Nombre d’actuacions als centres educatius per promocionar l’activitat esportiva i
difondre els hàbits saludables en horari lectiu.
S’ha d’acreditar amb tots els cartells i tríptics promocionals de la temporada anterior.

6. Nombre de membres actius de l’entitat.
S’ha d’acreditar mitjançant llistat de membre actius de la temporada anterior amb nom, cognom i DNI.

7. Grau d’accessibilitat de la ciutadania en general a les activitats. Preus i
descomptes.
S’ha de realitzar una breu explicació i aportar documentació que acrediti els preus i descomptes que 
s’aplicaran en la gestió amb els quals es realitzara una mitjana, tenint en compte la freqüència setmanal i les 
diferents disciplines i/o categories.
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