
IL·LTRE SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT  DE VILOBI D’ONYAR  
  

INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 
 

29. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ  

O AJUT 
Segell de registre d’entrada    

Dades identificació de la institució o entitat: 

Nom de la institució o entitat      NIF 

Adreça      Població   CP 

Telèfon     Fax    Adreça electrònica 

 

Dades identificació del sol·licitant: 

Cognoms     Nom   DNI/NIF/Passaport 

Càrrec de l’entitat 

Adreça      Població   CP 

Telèfon     Fax    Adreça electrònica 

 

Sol·licitud de subvenció: 

- Activitat/s: 

- Dia/dies que es celebra: 

- Pressupost total: ________________________ € 

- Quantitat sol·licitada: ________________________ € 

- Subvenció concedida l’any anterior: 

- Ha estat justificada? 

- Sol·licito una bestreta de l’import de la subvenció del ___________ % 

 

 

 

 



Avaluació econòmica de l’activitat: 

PREVISIÓ D’INGRESSOS                           IMPORT 

1. Vendes o ingressos obtinguts de l’activitat o conceptes subvencionats (detalla’t)            ___________ 

2. Subvenció de l’Ajuntament                    ___________ 

3. Subvenció del Consell Comarcal                  ___________ 

4. Subvenció de la Diputació                    ___________ 

5. Subvenció de la Generalitat                    ___________ 

6. Altres aportacions    (quines?)                  ___________ 

7. Ingressos propis                     ___________ 

TOTAL D’INGRESSOS: _______________________ 

 
PREVISIÓ DE DESPESES                           IMPORT 

1. ____________________________________________________________________           ___________ 

2. ____________________________________________________________________           ___________ 

3. ____________________________________________________________________           ___________ 

4. ____________________________________________________________________           ___________ 

5. ____________________________________________________________________           ___________ 

6. ____________________________________________________________________           ___________ 

7. ____________________________________________________________________           ___________ 

TOTAL DE DESPESES: ______________________ 

 

REQUISITS: 

En/Na_____________________________________________, en nom propi o com a ________________ 

de l’entitat o institució em comprometo a complir la normativa legal vigent per a aquest tipus d’ajut. 

DECLARO: 

Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la realitat 
i que, en cas que em fos concedida l’ajuda, em responsabilitzo a: 

- Fer constar en tots els impresos el motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altre mitjà de 
difusió, “amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar” i el logotip. 

- Acreditar-la amb la corresponent justificació mitjançant factures o rebuts originals, o fotocòpies 
compulsades i programa, tríptics, publicitat, ... de l’acte. 
 

A Vilobí d’Onyar, ____de/d’________________________ de 20___. 

Signatura de la persona que sol·licita l’ajuda  Segell de l’entitat o institució 

  

 


