
FORMULARI DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ al Consell Comarcal del 

Berguedà per a la realització d’activitats culturals, socials i esportives a la 

comarca (2020 - 2021)
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:   SOCIAL 

Cost total del projecte:  Import sol·licitat al CCB: 

Adreça: 

DNI: 

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 
FOTOCÒPIA DEL CIF ASSOCIACIÓ / ENTITAT 
DOCUMENT DE DESIGNACIÓ DE COMPTE BANCARI
DOCUMENT ACREDITATIU DE REPRESENTATIVITAT 
INFORMACIÓ ADDICIONAL RELLEVANT (material gràfic d’altres edicions, pressupost detallat, ...)
DECLARACIÓ SOBRE LA DOCUMENTACIÓ DE L'ENTITAT EN POSSESSIÓ DEL CONSELL COMARCAL

DETALLS DEL SOL.LICITANT 

Nom de l’entitat: 

NIF: 

Població: 

Persona representant

Nom i cognoms: 

Càrrec:

Correu electrònic: 

Email: 



1. Informació de l’entitat sol·licitant.

Personalitat jurídica:

Data de constitució:

Data de nomenament de la junta actual: 

Composició de la junta actual:

President/a
Vicepresident/a
Secretari/a
Tresorer/a
Vocal, si és el cas

Nombre de socis/es:

Nombre de voluntaris/es: 

Nombre de persones contractades:

Breu descripció de l'entitat: característiques, objecte, àmbit d'actuació, trajectòria...

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



2. El Projecte
Títol del projecte:

Breu descripció: explicar de què es tracta, i si és un projecte o activitats concretes en el marc 
d’un projecte més gran 

Antiguitat

És un projecte, iniciativa o servei de nova creació. 

És un projecte o servei que ja existeix des de 

Justificació. Motius en els que es fonamenta el projecte, justificació de la seva necessitat, situació que 
tracta de pal·liar o resoldre, raons per les quals es porta a terme, valors que promou, etc. 



Descripció general del projecte. Resumir de forma esquemàtica les característiques fonamentals 
del projecte i especificar si s’ajusten a alguna de les línies programàtiques del CCB 

Objectius generals. Pròposits generals del projecte, finalitat genèrica.



Objectius específics. Objectius o resultats esperats i indicadors d’avaluació per mesurar-ho.

Resultats esperats
Què es vol aconseguir?

Indicadors d'avaluació
Com mesurarem que ho hem aconseguit?

Població destinatària

Perspectiva territorial: barri, ciutat, comarca...

Segment d'edat: infants, Joves, adults, persones grans, totes... 

Gènere: home, dona, no binari...

Col·lectius específics: nova ciutadania, diversitat funcional...

Calendari i descripció de les activitats proposades 

Descripció
Destinataris 
i/o usuarisDataNom Actuació



Coordinació amb altres entitats, institucions o organismes per al desenvolupament del 
programa. Especificar i adjuntar, si existeixen, acords de col·laboració i amb qui (altres entitats, 
agents socials, administracions,... 

Recursos necessaris

Recursos humans. Nombre de professionals, dedicació, qualificació professional, relació amb 
l'entitat i voluntaris a disposició del projecte.

Dedicació
(hores per setmana)

Relació Laboral
(contractació, volutariat...) Nombre

Categoria / 
qualificació



Recursos materials, aquells que cal comprar o aconseguir per desenvolupar l'actuació, siguin 
o no fungibles.

Recursos infrastructurals: locals, instal·lacions, equipaments, etc. Indicar nom i adreça, i 
especificar qui és el propietari i si es tracta d'un lloguer, una cessió... 

Altres recursos 



Compromís Social 

Indicar i descriure quines accions o estratègies del projecte fomenten la sostenibilitat i el 
compromís mediambiental en qualsevol de les seves fases i en qualsevol àmbit del mateix 
(utilització de materials sostenibles com paper reciclat, materials reutilitzables, consum 
responsable, etc) 

Perspectiva de gènere. Breu descripció de com s’aplica la perspectiva de gènere en el 
projecte presentat, en qualsevol de les fases del mateix (llenguatge no sexista, etc)

Altres observacions i informació addicional.  Si s’escau, introdueix documents addicionals 
del projecte: memòria, imatges, enllaços, cartells d’edicions anteriors, informació dels 
professionals que desenvolupen les activitat... 

Difusió. Breu descripció de les mesures per fer arribar el projecte al col·lectiu desitjat.



FINANÇAMENT 

Cost total del projecte: 

Import sol·licitat al CCB: (indicar també quin percentatge suposa del pressupost total del projecte.)

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

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

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

TOTAL 

BALANÇ FINAL (Ingressos – Despeses) 



Signatura electrònica

A  ,  de  de 20 

DECLARACIÓ RESPONSABLE. 

Nom i cognoms del representant de l’entitat: 

Càrrec: 

DNI/NIE:  

La persona que actua en nom i representació de l’entitat i que presenta el projecte a la 
present convocatòria, 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.

Autoritzo al Consell Comarcal que m'envii comunicacions escrites per via Correu Electrònic 
referents a noves convocatòries.

La persona que actua en nom i representació de l’entitat i que presenta el projecte a la 
present convocatòria, declara (marqueu les caselles que corresponguin) : 

Que l’entitat es troba inscrita al registre d'entitats
jurídiques amb el número

I perquè així consti signo la present declaració 



Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques, i a l’article 11 de LO 
3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals, les vostres dades seran tractades per part del Consell Comarcal del Berguedà 
[P0800015J], que n’és el responsable, com segueix: 

Responsable 
del tractament: 

Consell Comarcal del Berguedà 
C/ Barcelona, 49, 3r  - 08600 Berga (Barcelona) 
Tel. 93 821 35 53 ccbergueda@ccbergueda.cat 

  Dades de contacte del 
  delegat de Protecció de 
  Dades 

  dpd@ccbergueda.cat 
  C/ Barcelona, 49, 3r – 08600 Berga 
  (Barcelona) 
  Tel. 93 821 35 53 

Finalitat del 
tractament: 

Presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria de subvencions per a projectes esportius, culturals i socials 
que realitzin les entitats sense ànim de lucre al Berguedà per al període 2020-2021.

Legitimació: La legitimació pel tractament de les vostres dades és l’interès públic, l’exercici de poders públics conferits a l’Entitat, i el seu 
consentiment exprés. 

Destinataris: Les vostres dades no es cediran a tercers.

Drets: 

Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar 
el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Tots són reconeguts i conferits per la 
legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al delegat de Protecció de Dades o mitjançant els 
tràmits disponibles a la seu electrònica http://www.bergueda.cat/ 
Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del 
web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
Poden trobar més informació al següent enllaç: https://bergueda.eadministracio.cat/privacy.1#note6 

Termini de 
conservació: El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment. 

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES: 
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