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A qui va adreçada aquesta convocatòria?

A totes les persones físiques o jurídiques que facin activitats d’utilitat 
pública o d’interès social que promoguin la consecució de fins d’interès 
públic, d’acord amb les línies de subvenció previstes a les fitxes que 
es determinaran a la convocatòria.

Quines són les matèries i línies de subvencions?

Aquesta guia és un resum dels punts més importants de les bases 
reguladores i us pot ser útil a l’hora de presentar la sol·licitud de la 
subvenció. Tanmateix, aquesta guia no pretén estalviar la lectura 
de les bases específiques i els seus annexos, on trobareu tota la 
informació ampliada.

CULTURA
EDUCACIÓ
ESPORTS

JOVENTUT I INFÀNCIA
GENT GRAN

FEMINISME I LGTBI
PROMOCIÓ DE LA SALUT

JUSTÍCIA GLOBAL I DRETS CIVILS

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts publica aquesta 
guia amb tota la informació sobre la convocatòria anual 
de subvencions a les activitats i programes de les entitats 
vicentines per a l’any 2022.

Al costat de les entitats 

La història de la nostra ciutat no s’entén sense tenir en 
compte la societat civil. Hem sigut i som un municipi que 
ens organitzem en entitats i associacions per preservar i 
potenciar la cultura, per reivindicar els nostres drets i per 
ajudar les persones properes i les que sabem que pateixen. 

Aquest és un dels nostres trets identitaris que mai no hem de perdre. És el 
que dóna vida a la població. El que la distingeix d’altres ciutats i el que fa, en 
bona part, que la ciutat funcioni. Per això, des del govern de la ciutat tornem 
a obrir la convocatòria de subvencions deixant de banda les entitats  que 
rebran el suport econòmic a través dels convenis de col·laboració.

El pressupost municipal destina 338.500 € a ajuts econòmics a les entitats, 
associacions i col·lectius del municipi sense ànim de lucre, tot concentrat 
en una única convocatòria, per eficàcia i per facilitar-ne la gestió a les 
persones que les presenten. Així doncs, la guia de subvencions conté tota 
la informació de la convocatòria per a l’any 2022, amb ajudes destinades a 
les activitats i als programes que duu a terme el teixit associatiu sense ànim 
de lucre.

Com ja es va fer en la darrera convocatòria, l’Ajuntament posa a  disposició 
de les entitats un servei de suport per a la justificació de la subvenció. 
Els tècnics i les tècniques municipals us ajudaran a fer aquest tràmit i us 
aclariran qualsevol dubte que pugui sorgir. Des d’aquí, vull agrair un cop 
més la implicació del personal de l’Ajuntament per la seva tasca en el servei 
públic als vicentins i les vicentines.

Miguel Comino Haro 
Alcalde

Miguel Comino, Alcalde
Sant Vicenç dels Horts
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• Activitats culturals d’interès general públic i social organitzades en 
coordinació amb la Regidoria de Cultura. 

• Activitats desenvolupades a voluntat de l’entitat en el marc d’una 
festa popular (Cavalcada, Setmana Santa, Festa Major, Sant Joan, 
Sant Jordi, Onze de Setembre...), sempre que siguin d’interès 
públic, i en coordinació amb la Regidoria de Cultura. 

• Participació en aplecs o trobades supramunicipals per interès 
general, públic i social de l’activitat i en coordinació amb la 
Regidoria de Cultura. 

• Activitats puntuals de caràcter intern però obertes al públic en 
general i amb incidència en la població (celebracions d’aniversaris 
d’entitats, activitats considerades extraordinàries de les entitats...), 
sempre que es considerin d’interès general, públic i social. 

• Activitats que siguin de caràcter intern de l’entitat i de 
desenvolupament habitual i que justifiquen la raó de ser de 
l’entitat com a organització sense ànim de lucre. 

• Suport al projecte educatiu del centre.

• Educació 360 (educació més enllà de l’escola o educació a temps 
complet).

• La implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels 
seus fills o filles i/o la participació de les famílies en el funcionament 
del centre.

CULTURA

EDUCACIÓ
AMPA / AFA

• Programes d’orientació i acompanyament a joves de Sant Vicenç 
dels Horts que estiguin cursant estudis postobligatoris i es trobin 
en una situació socioeconòmica desfavorida que els dificulti la 
continuació de la formació. 

• Actuacions per facilitar l’accés a Internet dels joves amb alta 
vulnerabilitat que formen part del programa. En aquest cas, 
s’oferirà un màxim de 10 connexions a Internet per fer-ne ús amb 
els joves participants en els programes d’acompanyament, sempre 
que s’acrediti, a través d’un informe de l’entitat beneficiària de la 
subvenció, que els joves que en faran ús no disposen de recursos 
materials per tenir una connexió mínima adequada a Internet al 
seu domicili que els permeti portar a terme el treball vinculat als 
estudis que cursen. 

• Activitats esportives en general. 

• Activitats de caràcter puntual. 

• Aniversaris de les entitats esportives. 

• Ascensos de categoria. 

• Activitats adreçades al foment de l’esport. 

• Esports singulars. 

• Ajuts per a esports d’elit. 

EDUCACIÓ
POSTOBLIGATÒRIA

ENTITATS

ESPORTS
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• Activitats adreçades a la promoció de la igualtat d’oportunitats. 
• Festivals, concursos, mostres i trobades de feminisme i LGTBI. 
• Cicle de cinema i conferències que es facin al municipi. 
• Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria. 
• Restauració o creació d’elements d’imatgeria d’igualtat i compra de 

samarretes o indumentària que promouen les activitats objecte de 
la convocatòria... 

• Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats.
• Producció de nous espectacles sobre la igualtat d’oportunitats. 
• Organització d’exposicions relacionades amb la igualtat 

d’oportunitats. 
• Tallers i/o activitats formatives. 
• Edicions de publicacions o material de suport electrònic. 
• Creacions o manteniment de pàgines web i xarxes socials. 
• Programes de recerca i estudi. 
• Despeses de gestió de les activitats i despeses corrents dels locals 

on es s’efectuen les activitats. 
• Despeses de funcionament: subministraments, IBI (si escau), 

lloguers, manteniment d’instal·lacions i edificis, assegurances, 
telèfon... 

• Despeses per a activitats ordinàries: tallers, cursos, assemblees 
de veïns/es, festes majors de barri, activitats de lleure, actes 
reivindicatius, xerrades...). 

• Despeses extraordinàries (aniversaris, commemoracions...). 
• Despeses derivades de la reestructuració de recursos i mitjans per 

a l’adaptació de projectes, provocada per la crisi de la pandèmia de 
la COVID-19, necessàries per dur a terme les activitats de foment 
i difusió de la igualtat amb seguretat i seguint les exigències de la 
normativa estatal o autonòmica imposada per a la contenció de la 
pandèmia.

FEMINISME
I LGTBI

• Activitats que siguin de caràcter intern de l’entitat i de 
desenvolupament habitual que justifiquen la raó de ser de 
l’entitat com a organització sense ànim de lucre. 

• Activitats adreçades a la promoció de l’autonomia de les 
persones grans del municipi. 

• Festivals, concursos, mostres i trobades de gent gran. 

• Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la 
convocatòria. 

• Commemoració d’aniversaris de fets i/o de l’entitat. 

• Organització d’exposicions relacionades amb la gent gran. 

• Tallers i/o activitats formatives per a la gent gran. 

• Edicions de publicacions o material de suport en paper. 

• Totes les despeses derivades de la implantació de les activitats 
destinades a la gent gran.

• Actuacions destinades a la promoció i dinamització del col·lectiu 
jove. 

• Actuacions destinades a l’educació i la formació en el lleure 
d’infants i joves. 

• Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la 
convocatòria. 

• Totes les despeses derivades de la implantació d’activitats 
destinades als infants i joves. 

GENT GRAN

JOVENTUT
I INFÀNCIA
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• Projectes en l’àmbit de la Cooperació Internacional (projectes 
de cooperació fora de l’Estat Espanyol, amb una contrapart 
fiable identificada i compromesa amb la Cultura de la Pau, 
llurs objectius siguin el desenvolupament i l’autonomia de 
les persones i el territori objecte del projecte). 

• Projectes en l’àmbit de la Justícia Global i la Interculturalitat 
(projectes solidaris sòcio-educatius en el territori de Sant 
Vicenç dels Horts, llur objectius tinguin a veure amb la 
Interculturalitat, la Diversitat social i cultural, els Drets 
Humans, la Cultura de la Pau, l’apoderament de col·lectius 
vulnerables, els Drets Civils i la Ciutadania Plena. 

• Projectes en l’àmbit de l’Educació per una Ciutadania Global 
i els ODS. Accions formatives, tallers, cursos, conferències, 
seminaris, xerrades, i formats similars, que contribueixin 
a la difusió del concepte de Ciutadania Global equivalent 
a “un sol planeta, una sola raça”; de l’aterrament dels ODS 
(Objectius de Desenvolupament Sostenible) a Sant Vicenç 
dels Horts, i d’aquelles activitats lúdico-artistiques que 
ajudin a transmetre a través de l’educació, el missatge de la 
tolerància i la interculturalitat. 

• Projectes d’acollida, promoció i dinamització de col·lectius i/o 
persones migrades a Sant Vicenç dels Horts. Són projectes 
específics adreçats a aquests col·lectius. Poden ser projectes 
formatius, informatius, promoció de l’autonomia, integració, 
assessorament, i acompanyament de les persones migrades 
en el seu itinerari cap a la inserció dins la societat d’acollida. 

• Promoció i defensa del diàleg interreligiós des del laïcisme 
institucional. 

JUSTÍCIA
GLOBAL I 

DRETS CIVILS
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• Despeses de funcionament: subministraments, IBI (si escau), 
lloguers, manteniment d’instal·lacions i edificis, assegurances, 
telèfon... 

• Activitats adreçades a la promoció de la salut. 
• Festivals, concursos, mostres i trobades de promoció de la salut. 
• Cicle de cinema i conferències que es facin al municipi. 
• Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria. 
• Restauració o creació d’elements d’imatgeria de promoció de la 

salut, compra de samarretes o indumentària que promouen les 
activitats objecte de la convocatòria.... 

• Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats 
adreçades al foment i difusió de la promoció de la salut. 

• Organització d’exposicions relacionades amb la promoció de la 
salut. 

• Tallers i/o activitats formatives. 
• Edicions de publicacions o material de suport electrònic. 
• Creacions o manteniment de pàgines web i xarxes socials. 
• Programes de recerca i estudi. 
• Despeses de gestió de les activitats i despeses corrents dels locals 

on s’efectuen les activitats. 
• Despeses de funcionament: subministraments, IBI (si escau), 

lloguers, manteniment d’instal·lacions i edificis, assegurances, 
telèfon... 

• Despeses per activitats ordinàries: tallers, cursos, assemblees 
de veïns/es, festes majors de barri, activitats de lleure, actes 
reivindicatius, xerrades...

• Despeses extraordinàries (aniversaris, commemoracions...) 
• Despeses derivades de la reestructuració de recursos i mitjans per 

a l’adaptació de projectes provocada per la crisi de la pandèmia de 
la COVID-19, necessàries per dur a terme les activitats de foment 
i promoció de la salut amb seguretat i seguint les exigències de la 
normativa estatal o autonòmica imposada per a la contenció de la 
pandèmia. 

PROMOCIÓ
DE LA SALUT
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Termini

El termini de sol·licituds per a la convocatòria de l’any 2022 s’inicia el 
9 de març i finalitza el 5 d’abril, tret de les sol·licituds per a entitats 
esportives, que s’iniciarà l’1 de juny i finalitzarà el dia 10 de juny.

Documentació a aportar

Formulari de sol·licitud de subvenció, que conté les dades bàsiques 
de qui sol·licita la subvenció, i dels projectes a desenvolupar.
El model de sol·licitud i els seus annexos:

https://svh.cat/ajuntament/informacio-economica/subvencions-
i-ajuts/convocatories-de-subvencions-i-ajuts/convocatories-de-
subvencions-i-ajuts-2022/

Com es pot presentar la sol·licitud?

Per internet: la sol·licitud s’ha de presentar telemàticament a través 
del formulari disponible a la seu electrònica, amb certificat digital i 
seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

El lloc de presentació de totes les sol·licituds és el registre electrònic 
general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

SOL·LICITUD
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Per a qualsevol consulta o aclariment podeu adreçar-vos
amb cita prèvia al SIAE (Servei Integral d’Atenció a l’Empresa),

situat a Can Comamala, al carrer de Mossèn Jacint 
Verdaguer, 105. Podeu demanar cita prèvia per telèfon
(900 111 656) o a través del web municipal www.svh.cat 
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Cultura

Educació AMPA / AFA

Educació Postobligatòria entitats

Esports

Feminisme i LGTBI

Gent gran

Joventut

Justícia social i drets civils

Promoció de la salut

• Formulari de justificació: s’ha de presentar telemàticament a 
través del formulari disponible a la seu electrònica, amb certificat 
digital i seguint les instruccions indicades en aquest portal de 
tràmits, el qual es troba a l’enllaç següent: 
 
https://svh.cat/ajuntament/informacio-economica/subvencions-
i-ajuts/convocatories-de-subvencions-i-ajuts/convocatories-de-
subvencions-i-ajuts-2022/

• Memòria de l’activitat i/o programa 

• Documents justificatius: factures, minutes o altres documents 
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil 
o amb eficàcia administrativa i el comprovant de pagament 

ÀMBITS TERMINI MÀXIM DE JUSTIFICACIÓ

30 de novembre de 2022

31 de juliol de 2022

31 de juliol de 2022

10 de juny de 2022, a 
excepció dels dels actes 
puntuals i Sant Vicenç al 
Món, que es podrà justificar 
fins l’1 de desembre de 2022

31 de desembre de 2022

15 de desembre de 2022

1 de desembre de 2022

30 de novembre de 2022

31 de desembre de 2022

JUSTIFICACIÓ

Termini

Documents a aportar

Tens dubtes de quina documentació has de presentar per a 
la justificació? Necessites ajuda?  

L’Ajuntament posa a la disposició de totes les entitats el servei de 
suport per a la presentació de la justificació de les subvencions, 
del 7 al 18 de novembre. 

Aquest nou servei se sol·licita mitjançant un correu electrònic al 
departament de referència, tot indicant el nom i cognoms, nom 
de l’entitat i telèfon de contacte. Un tècnic responsable es posarà 
en contacte per tal de concretar dia i hora per fer la revisió de la 
justificació. 

Les entitats de l’àmbit de l’Esport queden excloses d’aquest servei 
per tenir un calendari i procediment propi, tot i que tenen a 
disposició el departament corresponent al llarg del període de la 
convocatòria.
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CULTURA

GENT GRAN

JOVENTUT I INFÀNCIA

FEMINISME I LGTBI

JUSTÍCIA GLOBAL I DRETS CIVILS

ESPORTS

EDUCACIÓ

PROMOCIÓ DE LA SALUT

TOTAL

Departament de Cultura

Departament de Gent Gran

Departament de Joventut i Infància

Departament de Feminisme i LGTBI

Departament de Justícia Global i Drets Civils

Departament d’Esports

Departament d’Educació

Departament de Salut

138.000 €

40.000 €

30.000 €

13.500 €

28.200 € 

109.000 €

22.800 €

7.000 €

338.500 €

cultura@svh.cat

gentgran@svh.cat

joventut@svh.cat

igualtat@svh.cat

solidaritat@svh.cat

esports@svh.cat

ensenyament@svh.cat

salut@svh.cat

PRESSUPOST DESTINAT MÉS INFORMACIÓ
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Sant Vicenc dels Horts a les xarxes

ajuntamentSVH@ajuntamentSVH ajuntamentSVHwww.svh.cat AjuntamentSVH


