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Projecte de l’any

Any
Entitat

Persona de contacte Telèfon

Departament destinatari

Documentació adjunta que cal presentar
- Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança contractada i del rebut de pagament per a l’any en curs

- Acta de la composició de la Junta Directiva actual de l’entitat, o en el seu defecte certificat signat pel secretari i president de l’entitat

- Fotocòpia de les dades del compte bancari autoritzat per l’entitat per ingressar la subvenció municipal, en cas que es doni

La persona que signa aquest document, en representació de l’entitat, fa constar que l’entitat està al dia de la justificació de subvencions
anteriors rebudes de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, i dóna fe de la veracitat de les dades i de la presentació de tota la documentació
adjunta que es demana amb el present document de projecte anual.

AVÍS: 
Perquè aquest informe sigui vàlid, han d’estar omplerts tots els apartats. El formulari i la documentació adjunta s’han de presentar dins del termini
establert a l’Àrea de Serveis a la Persona (av. Barcelona, 41). 
En el moment de la presentació d’aquesta documentació, es donarà còpia d’aquest full a l’entitat.

Localitat: Sant Joan Despí Data            /            /

Signatura i segell de l’entitat, 

Rebut en data          /         /

Segell del departament receptor
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1. Dades generals internes
Cal tenir presentats al registre local d’entitats del municipi, els estatuts actualitzats de l’entitat.

1.1 Dades de l’entitat
Nom de l’entitat NIF/CIF entitat

Núm. de registre Generalitat de Catalunya Núm. registre local d’entitats

Domicili social

Telèfon de l’entitat Adreça electrònica de l’entitat

1.2 Contactes de l’entitat
Nom i cognoms

Telèfon Mòbil Adreça electrònica

Nom i cognoms

Telèfon Mòbil Adreça electrònica

Nom i cognoms

Telèfon Mòbil Adreça electrònica

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i del R.D 1720/2007, de 21 de desembre pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la L.O.15/1999 us informem que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al
seu tractament informàtic. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament.

Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació
general o específica que pugui ser d’interès d’aquesta entitat.
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1.3 Junta directiva actual vigent 
President/ta

Nom Cognoms DNI

Domicili

Secretari/ària

Nom Cognoms DNI

Domicili

Tresorer/a

Nom Cognoms DNI

Domicili

Vocals i/o altres col·laboradors/es

Nom Cognoms DNI

Domicili

Nom Cognoms DNI

Domicili

Nom Cognoms DNI

Domicili

AVÍS: 
Cal adjuntar l’acta de creació de la Junta Directiva vigent de l’entitat o certificat de renovació de la Junta Directiva actual signada pel secretari i
president de l’entitat.
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1.4 Dades bancàries 
Titular

Entitat bancària Núm. de compte (20 dígits)  

1.5 Dades pòlissa assegurança (vigent l’any en curs) 
Tipus d’assegurança:

Companyia Núm. de polissa

AVÍS: 
Cal adjuntar fotocòpia de les dades del compte bancari autoritzat per l’entitat. Aquest compte bancari és l’autoritzat per l’entitat per fer les
transferències de subvenció, en cas que es doni.
Cal adjuntar fotocòpia de la pòlissa d’assegurança contractada i del rebut de pagament per a l’any en curs.
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2.1  Objectius generals

2. Projecte

2.2  Noms de socis/sòcies i ingressos previstos durant l’any

Nombre socis < 25 anys

Homes

Dones

Nombre socis > 25 anys

Homes

Dones

Total socis

Homes

Dones

TOTAL SOCIS/SÒCIES
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2.3 Quotes aplicades a socis/es i relació d’ingressos durant l’any
S’entén per quotes tant les de socis/sòcies com les ingressades per les diferents activitats realitzades                                                                                                        

Concepte Quota aplicada Total socis Ingressos

TOTAL INGRESSOS

2.4 Relació de professorat, monitors/es i/o altres professionals col·laboradors/es
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2.5 Calendari d’activitats previstes

2.5.1  Activitats i/o servei regulars 

Activitats que es realitzaran durant tot l’any i de manera habitual, tant sigui a diari, setmanalment o mensualment.

Activitats Lloc Període Dies Horari Participants Quota

TOTAL INGRESSOS
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2.5.2  Activitats extraordinàries 

Activitats no previstes en la programació anual o que es realitzaran de manera puntual un o dos cops durant tot el curs.

Activitats Lloc Data Participants Quota

TOTAL INGRESSOS
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2.5.3 Col·laboracions

Activitats en les quals es col·laborarà amb altres entitats i/o institucions com federacions, Ajuntament, Diputació, Generalitat...  

Activitats Lloc Data Participants Col·laboradors
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2.6 Pressupost previst (exercici anual)
És necessari especificar tots els conceptes econòmics i el volum econòmic anual de l’entitat

INGRESSOS

1. Socis / Sòcies

1.1. Quotes

1.2. Col·laboracions

1.3. Altres*

2. Activitats

2.1. Quotes

2.2. Col·laboracions

2.3. Altres*

3. Subvencions / convenis

3.1. Ajuntament

3.2. Diputació

3.3. Generalitat

3.4. Altres institucions*

4. Campanyes econòmiques

4.1. Loteries

4.2. Altres*

TOTAL INGRESSOS*Especifiqueu quines i/o els conceptes
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DESPESES

1. Immoble

1.1. Subministraments (aigua, llum...)

1.2. Telèfon

1.3. Neteja

1.4. Manteniment

1.5. Altres*

2. Activitats

2.1. Material fungible

2.2. Transports

2.3. Actes i activitats

3. Gestió

3.1. Assegurança

3.2. Propaganda i correspondència

3.3. Informàtica

3.4. Fotocòpies

3.5. Fotografia

3.6. Inversions

3.4. Altres*

TOTAL DESPESES

*Especifiqueu quines i/o els conceptes

2.7 Subvenció que es demana 
Concepte Import
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