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FITXA TÈCNICA DEL PROJECTE 

Convocatòria de Subvencions destinades al comerç urbà 2022 . 
Data màxima presentació sol·licitud:  FINS AL 31 OCT 2022 (inclós) 

Línia 1. Línea 1: “Fomento y dinamización comercial por medio de animación y 
otras actividades destinadas a impulsar el consumo en el municipio.” 

DADES ENTITAT 

Nom.................................................................................................................................... 

CIF Entitat................................. 

Representant Legal............................................................................................................... 

Telèfon............................Mòbil............................Email........................................................ 

ACTIVITAT A SUBVENCIONAR 

Explicació detallada del projecte ( Què es vol fer ? ). 

Objectius ( Per a què es vol fer ? ), indicant les activitats que composen el projecte i que son 
susceptibles de ser subvencionades. 

Període d’execució del projecte ( Quan es farà ? ) 
Data inici projecte:  _____________      Data finalització projecte:_____________ 

Ubicació de l’activitat ( On es desenvoluparà ? ) 

Destinataris. Col·lectiu a qui va adreçada l’activitat i nombre previst de participants de 
l’activitat ( A qui s’adreça l’activitat ? ) 

LÍNEA : Entitats 
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Mitjans de divulgació del projecte. ( Cal fer referència als diferents mitjans de publicitat que es 
faran per la difusió del projecte fent constar el logotip de l’Ajuntament de Castelldefels, així 
com la frase  “ amb el suport de l’Ajuntament de Castelldefels" 

Recursos logístics ( Amb què es vol fer ? ) 
• Recursos propis de l’associació:

• Recursos de l’Ajuntament:

Nota.- Aquests recursos que es mencionen s’hauran de demanar explícitament en el 
moment de la realització de l’activitat subvencionada. 

Recursos humans ( Qui la farà ? ) 

Cost de l’activitat a subvencionar : ....................................................................... Sense IVA. 

Cal que concreteu les diferents despeses de l’activitat (material fungible, logística i 
infraestructura, publicitat i difusió, assegurances, despeses de personal, activitats, etc.). 

Concepte Import 
Sense IVA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Cost Total 
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Ingressos de l’activitat a subvencionar : ........................................................... Sense IVA 

Cal que concreteu les diferents fonts de finançament per poder front a l’activitat (quotes socis, 
inscripcions a l’activitat, campanyes econòmiques, subvencions rebudes, altres ingressos, etc.). 

Concepte Import 
Sense IVA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Ingressos Totals 

NOTA IMPORTANT 
En cas de resultar subvencionada l’activitat, caldrà aportar la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil amb el corresponent document de pagament. 

En cas que l’activitat no impliqui cap risc per responsabilitat civil, serà la Comissió 
Qualificadora qui ho establirà. 

Nom Entitat: 

Nom del representant: 

DNI: 

Signatura de l’entitat:

Castelldefels, .......................................... 
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