FORMULARI DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ al Consell Comarcal del
Berguedà per a la realització d’activitats culturals, socials i esportives a la
comarca (2018)
Si us plau llegiu les instruccions abans de completar aquest formulari. Es recomana guardar els canvis regularment.

RESUM
Entitat sol·licitant:
Títol del projecte:
Dates d’execució:
Categoria: Cost total
Import sol·licitat al CCB:

Cost total del projecte:

DETALLS DEL SOL.LICITANT
Nom de l’entitat:

N.Registre:

NIF:

Adreça:

Població:

Codi postal:

Comarca:

Persona representant
Nom i cognoms:
Càrrec:

DNI:

Correu electrònic:

Telèfon:

Contacte alternatiu (en cas que es vulgui anomenar una altra persona de contacte)
Nom i cognoms:

Càrrec:

Correu electrònic:

Telèfon:

LLISTAT DE DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR.
FOTOCÒPIA DEL DOCUMENT D’IDENTITAT de la persona representant de l’entitat Adjuntar
FOTOCÒPIA DEL CIF ASSOCIACIÓ / ENTITAT Adjuntar
DOCUMENT DE DESIGNACIÓ DE COMPTE BANCARI Adjuntar
DOCUMENT ACREDITATIU DE REPRESENTATIVITAT Adjuntar
INFORMACIÓ ADDICIONAL RELLEVANT (material gràfic d’altres edicions, pressupost detallat, ...)

Adjuntar

Informació de l’entitat sol·licitant.

(petit resum de l’entitat, any de constitució, objectius principals i

activitats destacades)

Si s’escau, pots adjuntar arxius sobre l’entitat (fulletons d’activitats,enllaços, cartells, acreditacions...)

Adjuntar

EL PROJECTE
Títol del projecte:
Breu descripció: (en què consisteix el projecte? Quines característiques té l’activitat?)

Dates d’execució: (quins dies es preveu dur a terme el projecte?)
Destinataris: (a qui va dirigit? Què és el que el projecte els ofereix?)

Cost d’assistència: (hi ha algun cost per als participants?)

Impacte:

(com contribueix el projecte a la comunitat local o a la comarca del Berguedà? Quina es la seva
àrea d'influència?)

Col·laboracions:

(hi ha altres entitats o individuals locals implicats en el projecte? En què consisteix aquesta

participació? S’emmarca dins del treball amb alguna xarxa de participació?)

Continuïtat del projecte: (quina durada i repercussió té el projecte un cop finalitzat? És la primera edició o una edició
especial? Hi ha elements innovadors respecte altres edicions?)

Difusió: (com es preveu donar a conèixer el projecte a la comunitat o població interessada?)

Objectius i resultats esperats: (quina és la finalitat del projecte i què s’espera aconseguir?)

Avaluació del projecte: (com es mesurarà l’impacte del projecte? Quina informació es recollirà i com?)

Informació adjunta del projecte: (si s’escau, introdueix documents addicionals del projecte: memòria, imatges,
enllaços, cartells d’edicions anteriors, informació dels professionals que desenvolupen les activitats…). Adjuntar

FINANÇAMENT
Cost total del projecte:
Percentatge sol·licitat al CCB: (quin percentatge suposa del pressupost total del projecte, tenint en compte que no pot
superar el 75% del cost total?)

Altres ajuts sol·licitats: (si s’escau, enumera les entitats a qui has sol·licitat subvencions pel matex projecte i què n’esperes
obtenir)

Pressupost d’emergència: (si no es concedeixen les ajudes sol·licitades, com ajustaries el pressupost per tirar
endavant el projecte?)

Detalls del pressupost:
(detalla els conceptes per finançar el projecte, entrades i sortides. Si s’escau, adjunta document
Adjuntar
més rellevant)

INGRESSOS

Recursos propis de l’entitat (quotes, derrames, aportacions voluntàries)
Subvenció Consell Comarcal Berguedà
Altres ajuts (cal especificar):
Venda de tiquets/entrades
Inscripcions i/o quotes cursos i tallers
Ingressos barra o similar:
Altres ingressos (cal especificar):
TOTAL 0,00 €

DESPESES
Personal

Materials
Lloguers
Subministraments (aigua, llum...)
Comunicació
Manteniment
Infraestructures
Assegurances
Publicitat
Transports
Allotjament i dietes
Treball empreses externes
Altres despeses (cal especificar):
TOTAL 0,00 €

BALANÇ FINAL (Ingressos – Despeses)

0,00 €

DECLARACIÓ RESPONSABLE.
Nom i cognoms del representant de l’entitat:
Càrrec:
DNI/NIE:

La persona que actua en nom i representació de l’entitat declara ( marqueu les caselles que
corresponguin) :
Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions
que atorga el Consell Comarcal del Berguedà i tots els requisits exigits a les bases i la
convocatòria per sol·licitar i atorgar aquestes subvencions.
Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i als documents adjunts,
son certes.
Que l’entitat a la qual represento compleix tots els requisits per a poder obtenir
l’esmentada subvenció en compliment de l’Ordenança General reguladora de la concessió
de subvencions del Consell Comarcal del Berguedà, en vigor des del dia 18 de desembre de
2013 i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb Hisenda i
amb la Seguretat Social; així mateix, acredito que està al corrent de les obligacions
tributàries
amb
el
Consell
Comarcal
del
Berguedà.
Que l’entitat a la qual represento no es troba en cap de les circumstàncies que preveu
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Que l’entitat es compromet a fer constar l’anagrama del Consell Comarcal del
Berguedà, en el material que servirà de difusió de l’activitat.
Que l’entitat
el número

es troba inscrita al registre d’associacions amb

I perquè així consti signo la present declaració

Signatura electrònica

A

,

de

de 20

