
 

 

 

 
 

 
 
 
SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS PER A FER ACT IVITATS EN 
L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT I/O LA PREVENCIÓ  DE MALALTIES.  
ANY 2012 
FORMULARI DE SOL·LICITUD  
 
1. DADES IDENTIFICATIVES DE L’ENTITAT / PERSONA SOL ·LICITANT  

Entitat /persona física:       

Representant:       

NIF / CIF:       Nº Registre 
Municipal d’entitats: 

      

Domicili:       

Població:       Codi Postal:       

Adreça electrònica:       

Telèfon de contacte:       Telèfon 
mòbil: 

      

 
 

2. DADES DEL REPRESENTANT DE L’ENTITAT 

Nom i cognoms:       

NIF / CIF:       Representació 
amb què actua: 

      

Domicili:       

Població:       Codi Postal:       

Adreça electrònica:       

Telèfon de contacte:       Telèfon 
mòbil: 

      

 
 

3. IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Nom del projecte 

 

      

 
 

4. DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTA 

 
   Programa d’activitats (Annex...) 
   Pressupost (Annex...) 

 
 
 



 

 

 

 
 

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
El signant d’aquest document declara:  
 
1. Que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb 

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
2. Que l’entitat que representa compleix els requisits dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, 

de 7 de gener, de política lingüística, en funció de si disposa d’establiments oberts al públic o no 
en disposa.  

3. Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i 
amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.  

4. Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten 
corresponen a la realitat. 

5. Que l’entitat que representa es compromet a fer constar en tota la publicitat que generi les 
activitats a partir de la concessió de la subvenció, la llegenda: “En col·laboració amb l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès i el logo que el servei  de comunicació pot facilitar.   

6. Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en el moment de la 
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres 
subvencions per la mateixa activitat. 

7. Que es compromet a complir les condicions de la subvenció. 
 
 

6. AUTORITZACIONS 

 

� La persona sol·licitant autoritza expressament l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a fer la 
consulta de les seves dades d’identitat.  

� Amb la presentació d’aquesta sol·licitud autoritzo expressament l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès per tal que obtingui de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al 
corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.    

 
 

SIGNATURA  DATA:             

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
PROGRAMA D’ACTIVITATS 

 

6. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT   

Informació sobre el projecte pel qual es sol·licita  l’ajut.  

Descripció del projecte 
o activitat 

         

Objectius que es volen 
assolir 

      

Justificació dels 
beneficis per a la salut 

      

 

A quines persones va 
dirigit? 

          

Quantitat de persones 
que se’n podran 
beneficiar 

            

Altres Col·laboracions 
(organismes o entitats que 
hi col·laboren) 

            

 
 



 

 

 

 
 

Recursos humans  

(Personal encarregat del projecte o activitat) 

            

Recursos materials  

(Aquells dels que es disposa o que s’han d’adquirir per desenvolupar l’actuació) 

            

Infraestructura  

(Locals, instal·lacions, equipaments...) 

            

Altres recursos 

 

            

Altres col·laboracions 

(Organismes o entitats...) 

            

 
 

7. RECURSOS NECESSARIS 



 

 

 

 
 

PRESSUPOST 
 

8. PRESSUPOST 

Cost total del projecte presentat       

Subvenció que es sol·licita       

 

 

9. DETALL DE LES DESPESES PREVISTES 

 TIPUS DE DESPESA IMPORT 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

      TOTAL DESPESES       
       

 
 
 



 

 

 

 
 

 

10. DETALL DELS INGRESSOS PREVISTOS 

CONCEPTE I PROCEDÈNCIA IMPORT 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès       

Altres subvencions       

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

TOTAL INGRESSOS       

RESULTAT FINAL ( Despeses – ingressos)       

 
En aplicació de l’article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, L’Àrea 

de Serveis Personals informa que les dades de caràcter personal que s’han de facilitar per a l’obtenció de l’objecte 
d’aquesta sol·licitud s’inclouen en el fitxer de subvencions de l’Àrea. Existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se subministren adreçant-se a la Unitat Administrativa de l’Àrea de 
Serveis Personals. Carrer Santa Maria, 2, 1r. Vilafranca del Penedès. 


