SOL·LICITUD DE REFORMULACIÓ DE PROJECTE SUBVENCIONAT
Nom de la persona física o jurídica:
NIF:

Jo, ....................................................., amb DNI, ..........................., com a representant legal de
l’entitat a dalt esmentada, sol·licitem la reformulació del projecte subvencionat que figura a
continuació:
Nom del projecte subvencionat:
Import total del projecte presentat:
Import de la subvenció atorgada
Codi de Subvenció

euros
euros

Motivació de la sol·licitud de reformulació:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Les modificacions en el projecte es donen principalment en:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
El pressupost modificat del projecte després de la reformulació és de .............................€
Aquesta reformulació no implica canvis substancials en el projecte i respecta els motius de la
seva concessió, així com els objectius esperats en el projecte original.

S’adjunta el projecte reformulat amb el detall del pressupost reformulat
i se sol·licita que s’accepti la reformulació presentada.

Localitat i data

Nom i signatura del representant legal de l’entitat

Segell de l’entitat
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PRESSUPOST REFORMULAT DEL PROJECTE .................................................
CODI SUBVENCIÓ......................

Despeses previstes

import en euros

Concepte

Previsió inicial
(1)

Previsió
reformulada
(2)

Diferència
(3=2-1)

A. Recursos Humans
(Nòmina i Seguretat Social del Personal fix i
eventual)

B. Lloguers
(materials, infraestructures etc.)

C. Subministraments
(llum, aigua, gas, etc.)

D. Comunicacions
(telèfon, correus)

E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions
F. Adquisició de material fungible
(d'oficina, etc.)

G.
H
I.
J.
K.
L.

Transport - Missatgeria
Publicitat i Propaganda
Assegurances
Allotjament i dietes
Viatges i desplaçaments
Treballs realitzats per empreses externes
(neteja, seguretat, altres directament relacionats
amb el projecte)

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€
-€

-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€

-€

-€
-€

-€
-€

M. Altres despeses
(no incloses en cap dels apartats anteriors)

Total Despeses

-€

Ingressos previstos
Concepte

import en euros

Previsió inicial
(a)

A. Subvenció municipal
Altres subvencions municipals per aquest
B. projecte
C. Subvencions d'altres administracions
D. Subvencions d'ens privats
E. Recursos propis de l'entitat
E. Taquillatge
G. Quotes d'inscripció
H. Venda de Productes
I Publicitat i/o Esponsorització
J. Altres ingressos
Total Ingressos

Ingressos menys despeses

Previsió
reformulada
(b)
-€

Diferència
(b-a)

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€

0-€

-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

0-€
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0-€

PROJECTE REFORMULAT
NOM DEL PROJECTE..............................................
CODI SUBVENCIÓ......................
(El mateix model que el projecte presentat a la convocatòria)
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