
 
 
 
 

 

SOL·LICITUD de Subvenció Nominativa ANY 2018 
 
 
Nom i cognoms____________________________________________________________,amb adreça 
a__________________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i DNI__________________________, 
  
Com a representant de: nom____________________________________________________________, 
amb adreça a________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i NIF__________________________,  
i en qualitat de _________________________________________________, amb la present sol·licitud: 
 
EXPOSO: 
Que som coneixedors que en el Pressupost General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de l’exercici 
2018 es contempla una subvenció nominativa a nom de la nostra Entitat pel concepte 
de.................................................................................................................................................................. 
 

Àmbit per al qual es demana subvenció: 
 

 Participació i Cooperació   Convivència i Equitat     
 Cultura     Esports       
 Promoció econòmica   Serveis Socials                      

   
DECLARO:   
 

 Que l’Entitat compleix tots els requisits exigits per poder gaudir de la subvenció sol·licitada i està al 
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

 Que l’Entitat es declara responsable sobre el compliment de les lleis de protecció jurídica del menor.  
 Que l’Entitat es compromet a acceptar la subvenció que sigui concedida i es compromet a complir 

l’Ordenança Reguladora de la concessió de Subvencions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 Que es farà constar en tota la propaganda i documentació impresa  o en qualsevol altre mitjà de 

difusió, l’escut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a institució col·laboradora i la llegenda “amb 
el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”.  
 

Documentació obligatòria que cal presentar: 
 

 Projecte de l’activitat ( objectius, programació, terminis...) 
 

 Pressupost del Projecte presentat 
 

DEMANO: 
 

Que se’ns atorgui dita subvenció 
 

Altres comentaris:____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____ 
(signatura) 
 
 
 
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals 
facilitades per la persona interessada o el seu representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant petició escrita 
adreçada a l’Oficina d’ Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 08800 Vilanova i la Geltrú).

Departament/Àmbit  
SUB_NOM 



 
 
 
 

 

 
 

Informació complementària: 
 

Pressupost General de l’Entitat  
 

Total pressupost anual  ______________    
Cost total de l’activitat o projecte sol·licitat _____________      
Import sol·licitat de subvenció ______________       
Percentatge d’autofinançament  ______  % 

 
 
 

Subvencions sol·licitades a altres institucions o organismes públics 
 

 Diputació de Barcelona  
 

Departament_________________________ Data sol·licitud ______________Import_________     
 

Generalitat de Catalunya 
 

Departament_________________________ Data sol·licitud ______________Import_________     
              

Altres organismes 
 

Nom____________________________________ Data sol·licitud ______________Import_________     
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals 
facilitades per la persona interessada o el seu representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant petició escrita 
adreçada a l’Oficina d’ Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 08800 Vilanova i la Geltrú
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