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D’acord amb l’establert en el punt 3 de la disposició addicional 18ª de la Llei 30/1992, de Règim 
Jurídic de les Administracions públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb la 
presentació d’aquesta sol·licitud autoritzo expressament l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages per tal que obtingui de forma directa l’acreditació d’estar al corrent d’obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

   ACCEPTO    NO ACCEPTO 
 
 
A                                                        , a       de       de 20      
 
 
 
 
 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
s’informa a la persona/entitat interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de 
documents de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i 
cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment. 
 
EXCM. SR. ALCALDE  DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
  
1. DADES DE LA SUBVENCIÓ 
Àmbit de la 
convocatòria       

Títol del 
Projecte/activitat       

Import sol·licitat       
 
2. DADES DEL SOL·LICITANT 
Nom o Raó social       
Domicili        CIF/NIF       
Localitat       CP       
Telèfon       Mòbil       
Correu electrònic       Fax       
 
3. DADES DEL REPRESENTANT LEGAL 
Nom i cognoms            DNI       
Càrrec amb què actua            
Adjunto la documentació següent (marqueu el que correspongui): 

 Memòria de l’activitat per la qual es demana la subvenció (Annex 1) 
 Pressupost de l’activitat (Annex 2)  
 Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ai d’acord amb l’art 13 L. 

38/2003 G.S. (Annex 3) 
 Dades bancàries per efectuar l’ingrés de la subvenció (Annex 4) 

Signatura del sol·licitant  o representant legal de l’entitat i segell   
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  MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL ES SOL·LICITA SUBVENCIÓ 
 
 

1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA 
Àmbit de la 
convocatòria       

 
2. DADES DEL SOL·LICITANT 
Nom o raó social       
Domicili         CIF/NIF       
Localitat       CP       

Nom i cognoms de qui 
subscriu       Càrrec       

Telèfon        Fax       
Correu electrònic        
 
3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

      

4. OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR 

      

 
 
A                                                        , a       de       de 20      
 

 

  

 

 

 

Signatura del sol·licitant  o representant legal de l’entitat i segell   
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PRESSUPOST PREVIST PER A L’ACTIVITAT PER A LA QUAL 
 ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ 

 

1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA 
Àmbit de la 
convocatòria       

 
2. DADES DEL SOL·LICITANT 
Nom o raó social       
Domicili         CIF/NIF       
Localitat       CP       

Nom i cognoms de qui 
subscriu       Càrrec       

Telèfon        Fax       
Correu electrònic        
 

3. PREVISIÓ D’INGRESSOS IMPORT (€) 
Recursos propis       
Subvencions d’altres Administracions públiques       
Aportacions privades        
Altres ingressos       
TOTAL       
 

4. PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT (€) 
Personal (persones integrades en l’estructura de l’entitat)        
Contractació externa        
Material             
Despeses indirectes       
Altres (consignar conceptes i imports separadament)       
TOTAL       
 
DIFERÈNCIA entre INGRESSOS - DESPESES          

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA  (Import en euros)       
 

A                                                        , a       de       de 20      
 
 
                           
 
 
 
 

Signatura del sol·licitant o representant legal de l’entitat i segell 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Nom o raó social       NIF       
Nom i cognoms de qui 
subscriu       DNI       

Caràcter amb el què actua       
 
DECLARA sota la seva responsabilitat: 
 
1. Que l’entitat a la qual representa reuneix els requisits, per a ser beneficiària, previstos a 

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són 
els següents: 

 
a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 

possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics. 
b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en 

qualsevol procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció 
judicial o haver estat inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat 
el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs. 

c) No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la 
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 

d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/es de les societats mercantils o 
aquells que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels 
supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos 
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Publiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes 
establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries. 

e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es 
determini reglamentàriament. 

f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a 
paradís fiscal. 

g) Trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament. 
h) No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 

d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària. 
i) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General 

de Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en 
cap dels supòsits relacionats a les lletres a) a h). 

j) Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes  de prohibició 
previstes als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del Dret d’Associació. 

k) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu 
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat 
en l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, en 
virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.  

l) Les prohibicions d’obtenir subvencions també afectaran a les empreses que siguin 
continuació o es derivin, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses que 
hagin estat objecte de les esmentades prohibicions. 
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2. Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol 
activitat, a altres àrees de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, o per la mateixa 
activitat a altres Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions 
següents: 

 

ENTITAT 
CONCEDENT 

ACTIVITAT PER 
LA QUAL ES 

SOL·LICITA LA 
SUBVENCIÓ 

IDENTIFICACIÓ 
DE LA 

CONVOCATÒRIA 
IMPORT 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

3. Que ES COMPROMET a comunicar a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en el 
moment de la justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, 
l’obtenció d’altres subvencions per la mateixa activitat. 
 

4. Que ES COMPROMET a complir les condicions de la subvenció. 
 
I, perquè així consti, signo la present. 
 

A                                                       , a       de       de 20      
 
 
 
 
 
 
 
 

(Signatura del sol·licitant o representant legal i segell) 
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DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PEL PAGAMENT DE SUBVENCIONS. 
 
Dades del / de la titular 
 
NIF       Nom i Cognoms 
 ____________________________________    ____________________________________  

Adreça 
 _____________________________________________________________________________  

Codi Postal      Població 
 ____________________________________    ____________________________________  

 
Dades de compte de càrrec/Abonament 
 
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi 
 _____________________________________________________________________________  

IBAN 
 
 
 
Codi entitat  Oficina núm.  D.C  C. Corrent o llibreta d’estalvi 
 
 
 
Adreça 
 _____________________________________________________________________________  

Codi Postal      Població    
 ____________________________________    ____________________________________  

Signatura i segell de l’ entitat 
 
 
 
 
 
 
Autoritzo el càrrec/abonament a aquest compte/llibreta d’estalvis, dels rebuts que al meu 
nom presenti l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Sant Fruitós de Bages, ............... de ..................................... de 2018 
 
Signatura del / de la titular 
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COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA 

 
1. DADES DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA 

Activitat subvencionada       
Subvenció concedida       Import Justificat       

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA 
Nom o raó social       CIF       
Nom i cognoms signant  DNI       
Càrrec amb el què actua PRESIDENT 

 
DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT COMPTE JUSTIFICATIU: 

 
 Memòria de l’actuació (ANNEX A). 
 Memòria econòmica de l’activitat (ANNEX B). 
 Factures o altres documents equivalents en original o còpia compulsada. 
 Relació de despeses o inversions corresponents a la subvenció concedida 

(ANNEX C). 
 Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació 

d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència (ANNEX D). 
 Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i 

de compliment de l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
(ANNEX E). 
 
El/La sotasignant declara sota la seva responsabilitat: 
 
• Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per 

a la qual fou concedida. 
• Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses 

adjunta no s’ha inclòs l’IVA deduïble per l’entitat. 
• Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament de Sant Fruitós de 

Bages, conjuntament amb  altres fonts específiques de finançament de 
l’actuació, no supera el cost total de la mateixa. 

• Que els documents originals que justifiquen la realització i el cost de l’activitat, 
es troben arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i 
seran conservats per un període no inferior a 6 anys.  

 
        de                                     de 20     . 

 
 
 

ANNEX A 
 
 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS 
ANY 2018 

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant i segell de l’entitat 
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MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ 

 
1. DADES DE L’ACTIVITAT 

Activitat 
Subvencionada  

 
2. DADES DEL/DE LA  BENEFICIARI/ÀRIA 

Raó social  
Nom i cognoms de qui 
subscriu  Càrrec  

 
3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  CONCLUSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sant Fruitós de Bages,         de                      de 20     . 
 
 
 
 
ANNEX B 
  
Aquesta entitat aporta la documentació complementària dels apartats a) b) c) segons l’art. 
22.2 del Reglament i el concordant de les respectives bases. 
 

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant legal  i segell de l’entitat 
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a) Un exemplar de tota la propaganda o documentació escrita o gràfica 
relativa a l’activitat subvencionada. 

 
 
ADJUNTEU EXEMPLARS. 
 
 
 
 

 
b) Un balanç econòmic de l’activitat subvencionada, amb detall d’ingressos i 
despeses, incloent les diverses fonts de finançament rebudes. 
 

DESPESES INGRESSOS 
CONCEPTE IMPORT CONCEPTE IMPORT 

    Subv. Ajuntament   
    Altres subvencions   
    Altres ingressos   
    Recursos propis   
    Altres   
 TOTAL    TOTAL   
 
c) El nombre de participants d’acord amb el que disposa l’article 10.2 

 
 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS: _________________________ 
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CERTIFICO: 

 
Que les factures que s’adjunten a la present, quin import total és de ________________ 
euros, pugen a un total de més del doble de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages per l’exercici 2018 i han estat destinades a l’activitat per a la qual 
es sol·licitava l’ajut. 
 
I perquè així consti, a petició de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, lliuro aquesta 
certificació, a l’ordre i el vistiplau del president. 
 
Sant Fruitós de Bages, a …… de/d’ ……….…………………… de 2018 
 
 
 
 

 
 
 

 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS ANY 2018 
 

FACTURES 

Vist i plau, 
Signatura del President/a i segell de 
l’entitat 

Signat, 
El/La Secretari/a  
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RELACIÓ DE DESPESES 
 

Nom i cognoms de qui subscriu   Càrrec  DNI  
Nom entitat beneficiari/ària  CIF  

Pressupost total de l’activitat € Subvenció 
concedida € Import justificat € 

 

 

Data  
factura  

Creditor/a 
 NIF/CIF Concepte Import* 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total / suma i segueix  

 
DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS ANY 2018 

ANNEX C 
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* Només es podrà incloure l’IVA que no sigui recuperable o compensable. 
 
                                                                                                    ,         de                                                   de 20     . 
 

Data  
factura  

Creditor/a 
 NIF/CIF Concepte Import* 

     

     

     

     

     

     

     
     

Total / suma i segueix  

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant legal  i 
segell de l’entitat. 
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Nom i cognoms de qui 
subscriu   Càrrec  DNI  

Nom de l’entitat 
beneficiari/ària  NIF  

Pressupost total de 
l’activitat € Subvenció 

concedida € Import justificat € 

 

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS 

ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS REBUDES AMB LA MATEIXA FINALITAT 
Concedent NIF/CIF Import 

   

   

   

   

   

   

   
   

   

 Total  

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS ANY 2018 
 

ANNEX D 
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DECLARACIÓ D’INEXISTÈNCIA D’ALTRES INGRESSOS 
 
El/La sotasignant declara que no li ha estat concedida cap subvenció pública o privada, ni tampoc ha rebut cap ingrés de qualsevol naturalesa, amb la 

finalitat de finançar totalment o parcialment la mateixa activitat que ha estat objecte de subvenció per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (Si 

no es consignen altres ingressos s’entendrà signada la declaració de la seva inexistència). 

 
 

 
                                                                                                    ,         de                                            de 20     . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant legal i 
segell de l’entitat. 

 
DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS ANY 2018 
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DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL I DE COMPLIMENT DE 
L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, GENERAL DE SUBVENCIONS. 

 
 
Sant Fruitós de Bages, a ........ de/d’............................ de ........ 
 
 
En/Na .........................................................................., amb DNI ........................., actuant com a  President/a de l’entitat 
.................................................................., amb domicili a Sant Fruitós de Bages, carrer...................................,núm. .............., i CIF 
......................... 
 
DECLARO sota la meva responsabilitat que l’entitat que represento: 
 
Es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social.  
 
No es troba incursa en cap circumstància prevista a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el sentit 
de no haver estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador o bé d’haver-ne estat objecte i haver prescrit la sanció.  
 
I perquè consti, signo la present declaració en el lloc i data indicats a l’encapçalament.  
 
Signat 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS ANY 2018 
 

ANNEX E 
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En/Na: __________________________________________________________________ 
 
President/a de l’entitat: _____________________________________________________ 
 
CIF:  ________________________     Telèfon: ______________________ 
 
 
 

• ACTIVITAT SUBVENCIONADA: _______________________________________ 
 

• IMPORT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: ________________ euros. 
 
 
SOL.LICITA: 
 

Em sigui concedida una PRÒRROGA fins el 31 de gener de 2019, de la justificació de 

subvenció atorgada a l’entitat a dalt referenciada, pels següents motius: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

 

Sant Fruitós de Bages, a _____ de/d’_____________________ de 2018  

(signatura del / de la President/a) 
 

SOL·LICITUD PRÒRROGA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ANY 2018 


	Import sollicitat: 
	Nom o Raó social: 
	Domicili: 
	CIFNIF: 
	Localitat: 
	CP: 
	Telèfon: 
	Mòbil: 
	Correu electrònic: 
	Fax: 
	Nom i cognoms: 
	DNI: 
	Memòria de lactivitat per la qual es demana la subvenció Annex 1: Off
	Pressupost de lactivitat Annex 2: Off
	Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiariai dacord amb lart 13 L: Off
	Dades bancàries per efectuar lingrés de la subvenció Annex 4: Off
	ACCEPTO: Off
	NO ACCEPTO: Off
	undefined: 
	Nom o raó social: 
	undefined_3: 
	CIFNIF_2: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Nom i cognoms de qui: 
	Càrrec: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	Correu electrònic_2: 
	undefined_8: 
	4 OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	CIFNIF_3: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	Càrrec_2: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	Recursos propis: 
	Subvencions daltres Administracions públiques: 
	Aportacions privades: 
	Altres ingressos: 
	TOTAL: 0
	4 PREVISIÓ DE DESPESES: 
	Personal persones integrades en lestructura de lentitat: 
	Contractació externa: 
	Material: 
	Despeses indirectes: 
	Altres consignar conceptes i imports separadament: 
	TOTAL_2: 0
	DIFERÈNCIA entre INGRESSOS DESPESES: 0
	SUBVENCIÓ SOLLICITADA  Import en euros: 
	DECLARACIÓ RESPONSABLE: 
	NIF: 
	Nom i cognoms de qui_2: 
	undefined_18: 
	Caràcter amb el què actua: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	undefined_31: 
	undefined_32: 
	undefined_33: 
	undefined_34: 
	undefined_35: 
	undefined_36: 
	undefined_37: 
	undefined_38: 
	undefined_39: 
	undefined_40: 
	undefined_41: 
	undefined_42: 
	undefined_43: 
	undefined_44: 
	undefined_45: 
	undefined_46: 
	undefined_47: 
	undefined_48: 
	undefined_49: 
	undefined_50: 
	undefined_51: 
	undefined_52: 
	undefined_53: 
	undefined_54: 
	undefined_55: 
	undefined_56: 
	undefined_57: 
	undefined_58: 
	NIF_2: 
	Nom i Cognoms: 
	Adreça: 
	Codi Postal: 
	Població: 
	Denominació de lentitat bancària o destalvi: 
	IBAN: 
	Codi entitat: 
	Oficina núm: 
	DC: 
	C Corrent o llibreta destalvi: 
	Adreça_2: 
	Codi Postal_2: 
	Població_2: 
	Activitat subvencionada: 
	Subvenció concedida: 
	Import Justificat: 
	2 DADES DELDE LA BENEFICIARIÀRIA: 
	CIF: 
	Nom i cognoms signant: 
	DNI_3: 
	Memòria de lactuació ANNEX A: Off
	Memòria econòmica de lactivitat ANNEX B: Off
	Factures o altres documents equivalents en original o còpia compulsada: Off
	Relació de despeses o inversions corresponents a la subvenció concedida: Off
	Relació daltres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat amb indicació: Off
	Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i: Off
	Subvencionada: 
	undefined_59: 
	Nom i cognoms de qui_3: 
	Càrrec_3: 
	3 DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES: 
	6 CONCLUSIONS: 
	CONCEPTERow1: 
	IMPORTRow1: 
	IMPORTSubv Ajuntament: 
	CONCEPTERow2: 
	IMPORTRow2: 
	IMPORTAltres subvencions: 
	CONCEPTERow3: 
	IMPORTRow3: 
	IMPORTAltres ingressos: 
	CONCEPTERow4: 
	IMPORTRow4: 
	IMPORTRecursos propis: 
	CONCEPTERow5: 
	IMPORTRow5: 
	IMPORTAltres: 
	IMPORTTOTAL: 
	NOMBRE DE PARTICIPANTS: 
	IMPORTTOTAL_2: 
	euros pugen a un total de més del doble de la subvenció atorgada per lAjuntament de: 
	Nom i cognoms de qui subscriu: 
	Càrrec_4: 
	DNI_4: 
	€: 
	CIF_2: 
	undefined_60: 
	undefined_61: 
	undefined_62: 
	undefined_63: 
	undefined_64: 
	undefined_65: 
	undefined_66: 
	undefined_67: 
	undefined_68: 
	undefined_69: 
	undefined_70: 
	undefined_71: 
	undefined_72: 
	undefined_73: 
	undefined_74: 
	undefined_75: 
	undefined_76: 
	undefined_77: 
	undefined_78: 
	undefined_79: 
	undefined_80: 
	undefined_81: 
	undefined_82: 
	undefined_83: 
	undefined_84: 
	undefined_85: 
	undefined_86: 
	undefined_87: 
	undefined_88: 
	undefined_89: 
	undefined_90: 
	undefined_91: 
	undefined_92: 
	undefined_93: 
	undefined_94: 
	undefined_95: 
	undefined_96: 
	undefined_97: 
	undefined_98: 
	undefined_99: 
	undefined_100: 
	undefined_101: 
	undefined_102: 
	undefined_103: 
	undefined_104: 
	undefined_105: 0
	undefined_106: 
	undefined_107: 
	undefined_108: 
	undefined_109: 
	undefined_110: 
	undefined_111: 
	undefined_112: 
	undefined_113: 
	undefined_114: 
	undefined_115: 
	undefined_116: 
	undefined_117: 
	undefined_118: 
	undefined_119: 
	undefined_120: 
	undefined_121: 
	undefined_122: 
	undefined_123: 
	undefined_124: 
	undefined_125: 
	undefined_126: 
	undefined_127: 
	undefined_128: 
	undefined_129: 
	undefined_130: 
	undefined_131: 
	undefined_132: 
	undefined_133: 
	undefined_134: 
	undefined_135: 
	undefined_136: 
	undefined_137: 
	undefined_138: 
	undefined_139: 
	undefined_140: 
	undefined_141: 
	undefined_142: 
	undefined_143: 
	undefined_144: 
	undefined_145: 
	undefined_146: 0
	qui: 
	DNI_5: 
	Càrrec_5: 
	undefined_147: 
	NIF_3: 
	Concedent: 
	NIFCIF: 
	Import: 
	undefined_148: 
	undefined_149: 
	undefined_150: 
	undefined_151: 
	undefined_152: 
	undefined_153: 
	undefined_154: 
	undefined_155: 
	undefined_156: 
	undefined_157: 
	undefined_158: 
	undefined_159: 
	undefined_160: 
	undefined_161: 
	undefined_162: 
	undefined_163: 
	undefined_164: 
	undefined_165: 
	undefined_166: 
	undefined_167: 
	undefined_168: 
	undefined_169: 
	undefined_170: 
	undefined_171: 
	undefined_173: 0
	EnNa: 
	Presidenta de lentitat: 
	CIF_3: 
	Telèfon_4: 
	ACTIVITAT SUBVENCIONADA: 
	IMPORT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 
	1: 
	2: 
	3: 
	Sant Fruitós de Bages a_2: 
	ded: 
	Títol del Projecteactivitat: 
	Àmbit de la convocatòria: 
	Càrrec amb què actua: 
	Lloc: 
	Dia: 
	Mes: 
	Any: 
	Subvenció concedida_2: 
	undefined_174: 


