
 

 

Formulari de sol·licitud - Subvencions per a entitats culturals 

del Lluçanès 

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 al 28 de setembre de 2021.  

El Consorci del Lluçanès crea una línia de subvencions per entitats culturals del Lluçanès amb 

l’objectiu de donar projecció a la professió cultural i fomentar una major presència del sector de la 

cultura al territori.  

Aquest formulari s’haurà d’adjuntar com a instància genèrica conjuntament amb tota la 

documentació que detallem a continuació a través de la seu electrònica del Consorci del 

Lluçanès, tal com indiquen les bases de la convocatòria.  

1) Memòria del projecte o activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 

Formulari de la sol·licitud  

2) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció d’acord amb el Formulari de la 

sol·licitud  

3) Estatuts de l’entitat.  

4) Inscripció registral de l’entitat.  

5)Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF).  

6) Certificat que acrediti que l’entitat estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social.  

7) Poders de representació de l’entitat, si s’escau.  

8) També es podran aportar altres documents que el sol·licitant consideri adient per ser tinguts en 

compte en el corresponent apartat dels criteris de valoració (memòria ampliada i detallada del 

projecte, documentació acreditativa de la participació en consells, juntes o taules de treball i 

assessorament d’organismes públics sectorials, memòria de l’entitat de l’any anterior, pla de 

comunicació, estudis, revistes...) 

* Obligatòria  

1. Nom de l’entitat* 

 

2. Representant* 

 

3. Telèfon i correu electrònic de contacte* 

        | 

4. Breu descripció de l'entitat (200 caràcters)*  

   

 



 

 

 

 

5. Memòria del projecte/activitat a realitzar (2.000 caràcters)*  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

6. Pressupost previst pel projecte/activitat*  

 

 

 

 

Conforme amb allò previst en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 

de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta el tractament de dades personals, 

l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat del “Consorci del Lluçanès” 

per remetre-li periòdicament informació dels serveis i activitats del “Consorci del Lluçanès”. Les seves dades 

seran tractades fins que es doni de baixa de les notificacions, després del qual procedirem a la seva destrucció. 

Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir 

els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit 

al correu electrònic: consorci@consorci.llucanes.cat o a l’adreça: Consorci del Lluçanès, C. Vell, 3 (08515) Sta. 

Creu de Jutglar (Olost). 

 

Accepto  


