SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ACTES PUNTUALS
ANY 2017

EXPEDIENT DE SUBVENCIÓ ACTE
PUNTUAL NÚM.

………/2017

1.- SOL·LICITANT
Dades de l’entitat
Nom de l’entitat

NIF

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Dades del representant
Nom del signant de la sol·licitud

NIF

En qualitat de

Telèfon

2.- DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Pressupost detallat de l’activitat
Cartells publicitaris
Memòria
Programa detallat de l’activitat

3.- DADES DE L’ACTE O ACTIVITAT PUNTUAL
NOM DE L’ACTIVITAT
DATA
NÚM. DE
PARTICIPANTS*
* aproximats

LLOC ON ES DURA A TERME L’ACTIVITAT:
Poliesportiu 11 de setembre
CEIP Josep Pla
Camp de futbol
Can Salvi F-7
Can Salvi Futbol
Altres..........
HORARI/S DE L’ACTIVITAT

RELACIÓ DE TROFEUS QUE SOL·LICITA:

4.- PRESSUPOST ECONÒMIC I RECURSOS PREVISTOS PER L’EXECUCIÓ
DE L’ACTIVITAT
Cal relacionar el detall de les despeses i els ingressos
previstos:
Despeses
-compra materials:

€

-publicitat:

€

-assegurances:

€

-material fungible:

€

-material d'equip:
-oficina:

€
€

-desplaçaments:

€

-altres conceptes:
TOTAL DESPESES......................
€

€

Ingressos:
-Subvenció Ajuntament:

€

-Subvencions públiques:

€

-quota dels socis/es:

€

-espònsors:

€

-publicitat:
-campanyes econòmiques:

€
€

-altres subvencions (especifiqueu):

€

-altres conceptes:

€

TOTAL INGRESSOS:..............

€

5.- DECLARACIÓ
El/la sotasignant.
en qualitat de (càrrec que ocupa).
de l’entitat..
o en nom propi, sol·licita subvenció per a
l’activitat especificada i assumeix totes les responsabilitats que
puguin derivar-se de la seva realització, es compromet a complir
la normativa legal vigent per a aquest tipus d’ajuts i DECLARA que
les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que
s’hi adjunten corresponen a la realitat i que, en cas que li fos
concedir l’ajut, es compromet a:

Fer constar en tots els ingressos que es facin amb motiu de
l’activitat subvencionada, o en qualsevol altre mitjà de difusió,
la col·laboració de l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb
el seu logotip corresponent.
Justificar les despeses amb factures acreditatives per
subvenció atorgada pe l’ajuntament Sant Andreu de la Barca.

a

la

Aportar, si escau, totes les factures acreditatives de la despesa
feta (originals) d’acord amb el pressupost estimatiu presentat amb
la sol·licitud.
Sant Andreu de la Barca,
Signatura President

de

de 2017
segell de l’entitat

