
 
Formulari obligatori per als projectes de l’àmbit C. Educació i cultura que es presenten a les modalitats Cb, 
Cc, Cd i Ce de la Convocatòria general de subvencions 2021 de l’Ajuntament de Barcelona 

1. DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT 

Qui fa la sol·licitud: 
 

Nom i cognoms (o raó social)  NIF, NIE o CIF 

   
 

Adreça (tipus de via, nom de la via, número, pis i porta)  Codi postal 

   
 

Municipi  Província 

   
 

Correu electrònic  Telèfon 1  Telèfon 2 

     

• En el cas de les persones jurídiques: 
 

Nom i cognoms de la persona representant  NIF o NIE 
   

 

 
2. DADES DEL PROJECTE 

 
Modalitat a la que es presenta 

 
  
Títol del projecte 

 
 

 
Franja horària

 

 
 

Espai on es realitza el projecte

 

3. DECLARACIÓ RESPONSABLE (OBLIGATORI SI EL PROJECTE ES REALITZA EN UN CENTRE EDUCATIU) 

La persona que signa DECLARA QUE: 

Disposa d’un acord previ amb el centre educatiu per dur-hi a terme el projecte,  o bé d’un  acord de participació  
en alguna convocatòria oberta a centres educatius organitzada per l’administració pública, i que adjunta aquest acord a la 
sol·licitud de subvenció.  

Si el projecte es realitza fora de l’horari lectiu serà obert i no estarà limitat a l’alumnat matriculat al centre. 

 
 

          NOTA: AMB LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA D’AQUEST FORMULARI JA QUEDA REGISTRADA LA VOSTRA SIGNATURA ELECTRÒNICA.  
          SIGNEU AQUEST DOCUMENT NOMÉS EN EL CAS EXTRAORDINARI QUE PRESENTEU LA SOL·LICITUD EN PAPER.  
 

Si heu seleccionat "Un altre espai" especifiqueu el tipus d'espai
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