
Annex I: Sol·licitud i formulari                                    Programa d’Ajuts Josep Sardà 

Annex I.A - Sol·licitud 
 

A) Dades d’identificació de l’entitat sol·licitant ___________________________ 
Nom entitat:  
Adreça:      Nº CIF: 
e-mail:       Tel.: 
 

Nom i cognoms del/de la representant de l’entitat:      
Càrrec:       DNI/NIE: 
e-mail:       Tel.: 
 

Nom i cognoms de la persona de referència1:    
Càrrec:       DNI/NIE: 
e-mail:       Tel.: 
 

B) Dades d’identificació de la persona/grup2 destinatària de l’ajut ___________ 
Nom i cognoms: 
Adreça:  
Nº DNI/NIE:      Edat: 
e-mail:       Tel.:  
 

C) Dades d’identificació de l’Ajut sol·licitat _______________________________  
Modalitat d’ajut3:     Títol4 de l’Ajut:  
Any convocatòria:     Dates d’execució (inici/final):  
Import sol·licitat:    Import total: 
La sol·licitud és continuïtat d’un ajut anterior?: Sí/No 
 

Breu explicació de l’objectiu de l’Ajut:  

 
 
 
 
 

Proposta de com rebre l’ajut/subvenció5 (proposta a validar pel Programa): 

 
 

 
 
 
 
Signatura Representant entitat sol·licitant  Signatura Destinatari/a ajut 
Nom i cognoms:      Nom i cognoms: 
Data:        Data:  

                                                      
0   Número de Registre intern que el Programa assigna a la sol·licitud. 
1  És la persona de contacte i referent de l’entitat per aquesta sol·licitud. 
2  En cas de sol·licitud d’un grup/equip, adaptar les dades de manera que permetin identificar-lo.  
3  Segons les modalitats descrites a les Bases de la Convocatòria: A, B, C ó D. 
4 Títol que defineix la proposta de l’Ajut. P.ex.: Curs de postgrau en PRPS a la UAB 
5  La proposta per a fer efectiu el cobrament de l’ajut haurà de ser validada pel Programa, el qual pot proposar 
altres alternatives. 

Nº de registre0::... 
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Annex I.B - Descripció de l’ajut 
 
1. Modalitat d’Ajut (A, B, C ó D) i títol de l’Ajut6. 
 
2. Import sol·licitat:      Import total:     
Si es dóna, qui assumeix la diferència entre el total i el sol·licitat?: 
 
3. Període d’execució anual (dates d’inici i finalització): 
Forma part d’una proposta a més llarg termini?:  Sí (de quants anys)/No 
 
4. Descripció de l’Ajut amb el detall de les activitats que es desenvoluparan durant el 
període d’execució. 
 
5. Motius que justifiquen la sol·licitud i objectius que es volen aconseguir. 
 
6. Com creus que aquest Ajut podrà ser útil al teu barri o comunitat? 
 
 
 

En els Ajuts d’emprenedoria, Modalitat C, omplir també els següents apartats: 
 
7. Estudi previ del negoci i estimació d’ingressos i despeses. 
 
8. Passos a seguir per tal de desenvolupar el negoci. 
 
11. Recursos materials necessaris. 
 
12. Experiència prèvia de la persona sol·licitant (...cas que n’hi hagi). 
 

 
 
VE. Valoració a càrrec de l’entitat sol·licitant:  

a) sobre la persona destinatària de l’ajut. 

b) sobre les activitats a finançar. 

c) sobre la pertinència7 de la proposta.  
 
 
 
 
 
Signatura Referent entitat sol·licitant  Signatura Destinatari/a ajut 
Nom i cognoms:     Nom i cognoms: 
  

                                                      
6 P.ex.: Modalitat A. Curs de postgrau en PRPS a la UAB;  o P.ex.: Modalitat C. Negoci de reparació de bicicletes 
en el barri del Poble Sec. 
7 Entesa com apropiada, oportuna, adecuada a la fi que es persegueix. 
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Annex I.C – Pressupost detallat 
 

P.1.- Taula: Descripció dels costos*  

*Nota: els costos inclosos a la taula són merament orientatius. 

Descripció del cost Cost unitari
Nº 

unitats
Cost total 

Subvenció 
sol·licitada 

1.Cursos de formació     
    1.1.Inscripció o matrícula     
    1.2.Mensualitat/trimestre/curs     
    1.3.....     
     
2.Equips i materials     
    2.1.Material esportiu     
      2.1.1.Pilotes     
      2.1.2.Samarretes     
      2.1.3.....     
    2.2.Llibres     
    2.3.Material informàtic     
    2.4.....     
     
3.Funcionament     
    3.1.Transport      
    3.2.Manutenció     
    3.3.Allotjament     
    3.4.Papereria/fotocòpies,...     
    3.5.....     
     
4. Altres     
    4.1.....     
     

Total     
 
 
P.2.- Explicació detallada de cadascun dels costos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura Referent entitat sol·licitant  Signatura Destinatari/a ajut 
Nom i cognoms:     Nom i cognoms: 
 


