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1.

Dades generals de l’entitat

Nom de l’entitat

NIF/CIF

Adreça

Municipi

Comarca

Codi postal

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Lloc web

Data de constitució

President/a o representant (nom, cognoms i DNI)

Descripció general de la finalitat i els objectius de l’entitat

Personalitat jurídica de l’entitat

L’entitat és integrada en alguna coordinadora o federació?











Associació
Federació
Fundació

Sí
Quina? .............................................................................
No

Cooperativa
Altres: ..............................................................................

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002, de serveis de la societat
de la societat de la informació i de comerç electrònic, les dades personals que subministreu, incloent la vostra adreça electrònica, s’inclouran en el fitxer
automatitzat “Registre general d’entrada i sortida de documents”, del qual l’Ajuntament de Cabrils és responsable, i seran objecte de tractament per a la finalitat
exclusiva de gestionar les entrades i sortides de documents, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Les dades esmentades també seran objecte de tractament per la unitat administrativa a la qual correspongui el coneixement de l’assumpte, amb les mateixes
garanties esmentades per al seu tractament en el Registre i d’acord amb la política de protecció de dades de l’Ajuntament de Cabrils.
Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials o a autoritats administratives, si una llei ho estableix preceptivament, o a altres administracions per a
l’exercici de les mateixes competències, segons allò establert a l’article 21 de la LOPD i la resta de legislació aplicable.
Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen, dirigint-vos a les oficines de l’Ajuntament de Cabrils o per correu
postal a l’adreça següent: carrer Domènec Carles, 1, 08348 del Cabrils.

2.

Recursos humans de l’entitat
Homes

Nombre d’integrants

0-11
anys

12-30
anys

30-64
anys

Dones
+65
anys

0-11
anys

12-30
anys

30-64
anys

+65
anys

Total

Socis o sòcies
Voluntaris/àries
Treballadors/es a jornada completa
Treballadors/es a jornada parcial
Total

3.

Pressupost anual de l’entitat*

* Les entitats que tinguin un model de pressupost propi, no caldrà que omplin aquest apartat, havent d’adjuntar una còpia del seu model.

Despeses

Exercici actual ……….

Despeses de personal
Despeses de manteniment
Consums
Dietes i desplaçaments
Despeses per activitats
Amortització de crèdits
Despeses de publicitat i comunicació
Obsequis
Altres ………………………………………………………
Total

Ingressos

Exercici actual ……….

Ingressos per quotes de socis/es
Donacions personals
Ingressos per activitats i/o prestació de serveis
Aportacions empreses privades
Aportacions d’altres organitzacions no lucratives
Aportacions de l’Ajuntament de Cabrils
Aportacions d’altres administracions públiques
Altres ………………………………………………………
Total
2

4.

Participació i cooperació

Participa l’entitat en alguna comissió o consell municipal?




Sí



Quins:



Quines:



Quines:

No

Col·labora l’entitat en activitats organitzades per l’Ajuntament?




Sí
No

Col·labora l’entitat en activitats organitzades per altres entitats?




5.

Sí
No

Dades general del projecte o activitat

1

Títol o nom del projecte o activitat

Dades de la persona responsable del projecte (nom, cognoms, DNI i càrrec dins l’entitat)
Nom i cognoms
DNI o document equivalent
Càrrec dins de l’entitat
Telèfon
Fax
Adreça de correu electrònic

1

Cal omplir un qüestionari específic per a cada projecte o activitat a desenvolupar.
3

Breu descripció del projecte o activitat

Justificació del projecte o activitat

Localització del projecte

Objectius del projecte o activitat

Persones destinatàries del projecte o activitat

(Què es vol fer?)

(Per què es vol fer?)

(On es vol fer?)

(Què es pretén aconseguir?)

(A qui es dirigeix l’activitat?)

Especificar nombre, franges d’edat, sexe i altres dades significatives.

4

Temporalització del projecte o activitat

Recursos humans del projecte o activitat

Recursos materials del projecte o activitat

Difusió del projecte o activitat

Col·laboracions i aliances del projecte o activitat

(Quan es farà?)

(Qui cal que traballi per a dur-lo a terme?)

(Amb què es farà?)

(Com es donarà a conèixer?)

(Es treballarà conjuntament amb altres entitats?)

5

Indicadors d’avaluació del projecte o activitat

(Què es mesurarà per saber si s’han aconseguit els objectius?)

Pressupost del projecte
Despeses

(Despeses i ingressos previstos per al projecte)
Import

Ingressos

Despeses de personal

Inscripcions, entrades i similars

Lloguer de materials

Merchandising

Infraestructura

Subvenció de l’Ajuntament de Cabrils

Publicitat, comunicació, difusió

Subvencions d’altres administracions

Subministraments (aigua, llum, tfn., etc.)

Donatius i aportacions de privats

Obsequis

Aportació de l’entitat sol·licitant

Altres ....................................................

Altres .....................................................

Altres ....................................................

Altres .....................................................

Total

Total

Import

6

6.

Dades específiques per activitats esportives

Activitat

2

(Esport al qual us referiu; exemples: futbol, aeròbic, atletisme, psicomotricitat…)

Tipus d’activitat







Escoles d’iniciació esportiva i esport extraescolar (no federats).
Estructura esportiva federada de base, fins a la categoria juvenil.
Esport federat de lleure.
Activitats esportives regulars no federades.
Esport federat de competició en edat adulta de caràcter no professional.

Categoria

(Reflexeu la xifra total)
De Cabrils
Masculí

Fora de Cabrils

Fora de Cabrils
Femení

Masculí

Femení

Nombre de participants
Procedència dels participants
Titulació del personal tècnic
Quota anual

Documents adjunts





2

Fotocopia de la fitxa federativa de tots els esportistes validada per la Federació o certificat emès per la Federació corresponent.
Fotocòpia de la fitxa federativa i de la titulació del personal tècnic
Llistat emès pel secretari del club amb el nom de tots els esportistes, indicant el municipi d’empadronament.

Cal omplir un qüestionari específic per cada activitat a desenvolupar.
7

7.

Observacions

8.

Sol·licitud a l’Ajuntament

* En conformitat amb el que disposa l’article 10.2 de les bases particulars reguladores de la convocatòria, l’import màxim de concessió de la
subvenció serà el 50% del cost del projecte o l’activitat de les quals es demani la subvenció..

Import econòmic que se sol·licita

Bestreta a disposar abans de la justificació (Escribiu el %)

* En conformitat amb el que disposa l’article 11.2, els sol·licitants podran sol·licitar una
bestreta, fins a un màxim del 80%, de l’import de la subvenció atorgada.

Signatura i segell de l’entitat

Cabrils, a ____ de/d’ _________________ de ______

8

