Guia per a la formalització de la
sol·licitud de subvencions a favor
d’entitats per l’any 2018

Introducció
Des del Departament d’Intervenció de l’Ajuntament s’ha elaborat aquesta guia per
facilitar, a les entitats, el procés de formalització de la sol·licitud per participar a la
convocatòria de subvencions per a l’any 2018 en els diferents àmbits
L’objectiu de la guia és donar guiatge i resposta als dubtes i preguntes que poden
sorgir a l’hora d’emplenar cadascun dels apartats de la sol·licitud i de la documentació
que l’acompanya (annexos 1, 2, 3, 4 i 5).
La guia s’estructura de la següent manera: en primer lloc hi ha una imatge dels
documents on s’il·lustra una enumeració per a cadascuna de les caselles, a
continuació la relació de conceptes on es fa una descripció del contingut de cada
casella.
Esperem que aquesta guia us sigui d’utilitat.

Cordialment,
Departament d’Intervenció
Ajuntament de Premià de Dalt
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RELACIÓ DE CONCEPTES
1. Regidor/Servei/Oficina: és el que figura al extracte de la convocatòria de la subvenció
publicat al Butlletí Oficial de la Província.
2. Descripció de la convocatòria: ha de ser el que posa a la convocatòria.
3. Import sol·licitat: aquest import ha de ser el mateix que el de l’apartat “Subvenció
sol·licitada” de l’annex 2 on s’indiquen les dades referents al pressupost previst per a
l’activitat per la qual se sol·licita la subvenció. En cas que els imports no siguin coincidents
prevaldrà l’import de la sol·licitud. El format de l’import serà amb dos decimals.
4. Documentació adjunta. Posar una creu a la informació que s’entrega i emplena
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ANNEX 1: és obligatori aportar aquesta documentació en el moment de presentar la sol·licitud
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5. Descripció de les activitats: Han de estar en connexió amb els objectes de la subvenció
6. Objectius o resultats: han d’estar en connexió amb la finalitat
4

ANNEX 2
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7. Previsió d’Ingressos: Només aquells relacionats amb la/les activitat/s subvencionades (per
exemple, si cobrem entrada per una activitat subvencionada, els ingressos de les entrades)
8. Previsió de despeses: totes les despeses relacionades
9. Diferència Ingressos menys Despeses: és la diferència 7-8
10. Subvenció sol·licitada: Màxim podrà ser el 85% de l’activitat (85% del número 9)
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ANNEX 3
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ANNEX 4
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11. Motiu de la sol·licitud: justificació del motiu de perquè es sol·licita: Falta de liquidés,
decalatge entre cobrament subvenció i realització i pagament de l’activitat

7

ANNEX 5
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