SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ENTITATS I ASSOCIACIONS
CONVOCATÒRIA 2015
entitats d'educació

(registre d'entrada)

En/na
amb DNI
representant entitat/associació
adreça (a efectes de notificació)
codi postal

telèfon contacte

correu electrònic

A fi d'aconseguir el cofinançament per a la realització del projecte:
(recordeu que cada entitat pot sol·licitar un màxim de cofinançament per a TRES projectes)

La subvenció sol·licitada per aquest projecte és de:
EL/LA SOL·LICITANT DECLARA:
- Que compleix i accepta tots els requisits exigits a les bases específiques i clàusules particular per sol·licitar i obtenir
subvencions per a la realització d’activitats i serveis en l’àmbit de la convocatòria pertinent.
- Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i els documents que l’acompanyen són certs.
- Que està obligat a portar qualsevol documentació complementària que li requereixi aquest Ajuntament i a comunicar
els canvis que es puguin produir en la documentació aportada.

, el

d'/de

Signatura i segell de l'entitat sol·licitant.

Sr. Alcalde – President de l’Ajuntament d’Artés

de 2015

SOL·LICITUD SUBVENCIONS ENTITATS
CONVOCATÒRIA 2015

entitats d'educació

DADES DE L'ENTITAT
Nom de l'Entitat
Nom i cognoms
del representant
Càrrec en l'Entitat
Adreça de l'Entitat
Codi Postal

Població

Telèfon de contacte
Correu electrònic
Núm. compte corrent
(aquest és el compte on s'ingressarà la subvenció, en el cas que es concedeixi)

FITXA DEL PROJECTE (MÀXIM 3 PROJECTES, ompliu un document individual per a cada un)
D'aquest qüestionari només haureu de «senyalar» les caselles que es corresponen amb el vostre
projecte. Si s'escau les podeu deixar en blanc.
Nom del Projecte
Breu descripció del projecte i activitats que engloba el projecte:

Data execució
Per quan està previst fer? Si té una llarga durada, quan es farà

En què
consisteix? Com
es farà? I tota
aquella
informació que
considereu
rellevant

PRESSUPOST/PLA DE FINANÇAMENT DEL PROJECTE
INGRESSOS PREVISTOS PER A AQUEST PROJECTE:
CONCEPTE
IMPORT PREVIST
Quotes de socis o similars
Venda de productes o loteria
Venda d'entrades/taquillatge
Matriculació/Inscripcions
Lloguer d'espais
Realització de cursos
Publicitat/esponsors
Subvenció Ajuntament
Subvenció Diputació
Subvenció Generalitat
Altres subvencions
Ajuts entitats bancàries
Ajuts privats
Altres
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS

Quines?

Quins?

DESPESES PREVISTES PER A AQUEST PROJECTE:
CONCEPTE
IMPORT PREVIST
Personal
Material fungible
Material inventariable
Assegurances
Despeses de gestió
Publicitat i propaganda
Transport i desplaçaments
Lliurament de premis
Concert/espectacle
Agraïments col·laboradors
Altres
TOTAL DESPESES PREVISTES
RESULTAT FINAL

Quins?
resultant entre ingressos i despeses. Aquest resultat hauria de
ser 0, sempre i quan l'entitat no tingués la previsió d'obtenir
beneficis o deutes per aquest projecte.

PETICIÓ ECONÒMICA A L'AJUNTAMENT D'ARTÉS:
Quantitat que se sol·licita:
Percentatge que representa del cost total del projecte

Ha de ser el mateix import que el que figura com a
subvenció de l'Ajuntament en el pressupost

Com a màxim es pot
sol·licitar el 50% del cost
total del projecte

CRITERIS A VALORAR DELS PROJECTES SUBVENCIONABLES

1.- Nombre de beneficiaris del projecte (previsió de participants en aquest projecte)
d'1 a 20 persones
de 41 a 60 persones
de 81 a 100 persones
de 121 a 140 persones
161 o més persones

de 21 a 40 persones
de 61 a 80 persones
de 101 a 120 persones
de 141 a 160 persones

Marcar només una opció
amb una X

2.- Nombre de voluntaris implicats en l'organització del projecte
d'1 a 9 persones
de 20 a 29 persones
40 o més persones

de 10 a 19 persones
de 30 a 39 persones

Marcar només una opció
amb una X

3.- Treball en xarxa:
Treball en xarxa entre el teixit associatiu dins el municipi

Especificar:

Treball en xarxa a nivell comarcal i/o provincial

Especificar:

Col·laboració en activitats organitzades des de l'Ajuntament d'Artés

Especificar:

4.- Optimització de recursos
Cessió de material de l'Entitat

Especificar:

Ús de material de préstec d'altres entitats i/o institucions

Especificar:

5.- Difusió i promoció de l'activitat. Es preveu fer promoció i difusió del projecte...
A nivell local/comarcal

Especificar:

A nivell supracomarcal

Especificar:

A nivell de TIC i xarxes socials

Especificar:

6.- Periodicitat de les activitats del projecte
anual/trimestral

mensual

diària/setmanal

7.- Continuïtat del projecte
de nova creació
més de 14 anys d'antiguitat

més de 7 anys d'antiguitat
més de 20 anys d'antiguitat

8.- El projecte afavoreix el suport a les famílies sense recursos

Explicació:

9.- Es fomenta la conciliació de la vida familiar i laboral a través del projecte

Explicació:

10.- Es promou la sostenibilitat amb accions que respectin el medi ambient en
aquest projecte?

Explicació:

11.- Dins el projecte, es fan activitats que reforcin fora de la programació acadèmica
obligatòria l'assoliment de els competències bàsiques o de la formació integral de
l'alumnat?

Quines i explicació:

12.- Dins el projecte, es fan activitats de formació de pares i mares en sentit ampli o
de col·laboració entre famílies

Explicació:

CERTIFICAT DE DADES BANCÀRIES
DADES DE L'ENTITAT:
Nom o denominació social:
NIF:
Adreça:
Codi Postal:

Població:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

DADES BANCÀRIES:
Denominació entitat bancària:
Codi entitat:
Oficina núm:
DC:
Núm. compte:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
IBAN:
DECLARO sota la meva responsabilitat que aquestes dades corresponen al compte corrent obert al
nom que s'esmenta
, el
Signatura i segell de l'entitat sol·licitant.

d'/de

de 2015

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT DE L'ENTITAT BANCÀRIA
Aquestes dades coincideixen amb les existents en aquesta oficina.
El/la director/a,
Signatura i segell de l'Entitat bancària,

D’acord amb 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
facilitades s’incorporen al fitxer automatitzat del sistema de comptabilitat oficial, titularitat de l’Ajuntament d’Artés. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades subministrades mitjançant comunicació escrita a la Tresoreria de l’Ajuntament (c/Barquera, 41 –
primer pis 08271 Artés)

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A ALTRES SUBVENCIONS REBUDES

En/Na
amb DNI núm.
en qualitat de president/a de l'associació o entitat (de persona representant, en cas de grups), sota la meva
responsabilitat,

DECLARO

(marcar l'opció que correspongui)

Que l’entitat o l’associació a la qual represento HA ESTAT BENEFICIÀRIA,
durant l'exercici 2014, de les subvencions o ajuts següents:
NOM ENTITAT/ORGANISME OBJECTE

Import
Import
Import

Que l’entitat o l’associació a la qual represento NO HA ESTAT BENEFICIÀRIA, durant l'exercici 2014, de
cap altra subvenció o ajut.
I perquè consti, signo aquesta declaració a Artés , el

Signatura i segell de l'entitat sol·licitant.
(en cas de grups, signatura de la persona representant)

d'/de

de 2015

Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb
l’Ajuntament d’Artés, la Generalitat i l’Estat, així com de les seves obligacions amb la Seguretat
Social i que no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de
beneficiari de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de subvencions.
DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT:
Nom o denominació social:
NIF:
Adreça:
Codi Postal:

Població:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

A/e:
Dades de la persona que actua en nom i representació de l’entitat
Cognoms i nom:
NIF:
Adreça:
Població:

Codi postal:

Declaració:
1.- Que no incorren en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de
persona beneficiària de subvencions recollides a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
2.- Que no tinc deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament d’Artés.
3.- Que em trobo al corrent de les obligacions tributàries amb la seguretat social.
Artés, el

d'/de

de 2015

Signatura del representant legal i segell de l'entitat sol·licitant.

Aquesta sol·licitud es podrà acompanyar sempre de qualsevol documentació que s'estimi convenient per precisar o
completar les dades del projecte. Així mateix, es podrà requerir a l'entitat sol·licitant que presenti la documentació
complementària que es consideri convenient i aquella que, eventualment, puguin determinar les bases específiques.

