Model 01 - DADES GENERALS DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
Cal omplir els espais ombrejats
1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de l’entitat:
Eslògan de l’entitat:
(en el cas de tenir-ne)
CIF / NIF:
Adreça de la seu social:
Codi Postal i Població:

25243 - El Palau d’Anglesola

Correu electrònic:

Telèfon:

Pàgina web:
Perfil en xarxes socials:

Nom de la persona
representant:
Càrrec de la persona
representant:
Any de creació de l’entitat:

DNI:

Nombre de membres de la junta:

Nombre de persones sòcies, afiliades o
subscriptores:
Federacions i/o grups de les que forma
part:

Dades bancàries on efectuar l'ingrés:

2. L’ENTITAT ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT
** Només cal adjuntar aquesta documentació, en el cas que l’entitat sigui el primer cop que
sol·liciti subvenció i/o que hi hagi alguna modificació a la documentació presentada anteriorment
Estatuts actualitzats de l’entitat
Documentació acreditativa de la composició de la Junta Directiva de l’entitat i que la persona
sol·licitant és la representant legal de l’entitat per a la sol·licitud de la subvenció
Documentació acreditativa de la constitució legal i inscripció de l’entitat
NIF del representant de l’entitat
CIF de l’entitat

Ajuntament del Palau d’Anglesola - Regidoria de Cultura, Entitats i Benestar Social
C/Sant Josep, 1 | 25243 - El Palau d’Anglesola
Tel. 973 60 13 14 | www.elpalaudanglesola.com

3. L’ENTITAT ADJUNTA ELS FORMULARIS PERTINENTS
Memòria d’activitats (Model 2 o la memòria de les activitats que realitza l’entitat)
Pressupost anual (Model 3 o el pressupost en format propi de l’entitat)
Declaració responsable (Model 4)

4. INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Nom de l’entitat:
L’entitat disposa d’espai propi
L’entitat té un espai compartit al local sociocultural
L’entitat compta amb un espai cedit i compartit amb altres entitats
L’entitat té un espai cedit propi d’ús exclusiu per l’associació
Si l’entitat s’ocupa i realitza el manteniment i la neteja de l’espai, afegiu una breu explicació:
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