
 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE PROJECTE 
(Presentar aquest document per cada projecte per separat) 

DADES DE LA SUBVENCIÓ 

Regidoria       

Títol del projecte       

2. DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom o raó social sol·licitant       

Nom del signant que representa 
l’entitat 

      

Càrrec o representació amb que 
actua 

      

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  
Observacions:  

- Tindrà consideració de projecte, aquell que estigui format per un mínim de tres 
activitats puntuals, una activitat anual amb continuïtat o bé, l’organització de la festa 
major, la festa del Most o alguna altra festa del mateix tipus.  

- Les col·laboracions en aquestes fetes amb actuacions puntuals seran valorades 
juntament amb altres activitats puntuals.  

- Es considerarà projecte, la realització de fires i altres, amb una durada mínima de 
dos dies consecutius.  

- En una mateixa sol·licitud es podrà optar a diferents línies de subvencions.  
- Un projecte només podrà respondre a una línia. 

 
 
 
      
 
 
 
 

4. OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR 

 

      

 

 

En      , a       de       de 20     . 

                                                         

 

 

Signatura del sol·licitant  o representant legal de l’entitat i segell   



 

 

PRESSUPOST DEL PROJECTE 
(Presentar aquest document per cada projecte per separat) 

DADES DE LA SUBVENCIÓ 

Regidoria       

Codi convocatòria       

Títol del projecte       

Nom del projecte       

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom o raó social       

Nom del signant que representa 
l’entitat 

      

Càrrec o representació amb que 
actua 

      

 
PREVISIÓ D’INGRESSOS (sense considerar la subvenció sol·licitada a l’Ajuntament 
d’Olèrdola) 
 

TIPUS D’INGRÉS IMPORT (€) 

Recursos propis       

Subvencions d’altres Administracions públiques (no la de 

l’ajuntament) 
      

Altres ingressos       

TOTAL  
 

PREVISIÓ DE DESPESES 

TIPUS DE DESPESA IMPORT (€) 

Personal (persones amb dedicació exclusiva a l’activitat)       

Contractació externa        

Material             



 

 

Despeses indirectes (límit màxim del 5% del cost total)       

Altres (consignar conceptes i imports separadament)       

TOTAL       
 

DIFERÈNCIA entre INGRESSOS - DESPESES    

 IMPORT (€) 

TOTAL INGRESSOS         

TOTAL DESPESES         

TOTAL DIFERÈNCIA       

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA        
 

 

A      , a       de       de 20      

 

 

 

 

 

Signatura del sol·licitant o representant legal de l’entitat i segell 
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