
 
 

 

 

 

 

 

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

 

Activitats del Departament de Participació i Convivència a realitzar al municipi de Sant Vicenç 
dels Horts durant l’any 2022. 

 

1. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

Codi de la convocatòria SBV12022000009 

Departament PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 

Títol del Projecte Subvenció pel funcionament de les associacions, col·lectius o 
federacions de veïns i veïnes de Sant Vicenç dels Horts 

Import sol·licitat 1400€ 

 

 

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT 

Nom o Raó social  

Domicili  CIF/NIF  

Localitat  CP  

Telèfon  Mòbil  

Correu electrònic  Fax  

 

 

3. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL 

Nom i cognoms  DNI  

Càrrec amb el què actua  
 

 
 

Escriptura d’apoderament Lliurat en la convocatòria ...................................................................... 
(exped .......................................................... ) i sense modificacions 

Escriptura de constitució o adaptació Lliurat en la convocatòria ............................................................ 
(exped .......................................................... ) i sense modificacions 

Estatuts Lliurat en la convocatòria ................................................................................. 

(exped .......................................................... ) i sense modificacions 

Memòria de l’activitat per la qual es demana la subvenció (ANNEX 1) 

Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària d’acord amb l’art 13 L. 38/2003 
L.G.S. (ANNEX 3) 

Declaració responsable dels ingressos dels òrgans de direcció d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (ANNEX 4) 

Pressupost de l’activitat (ANNEX 2) 

(exped .......................................................... ) i sense modificacions 
Lliurat en la convocatòria .............................................................................. Inscripció registral 

..... (exped. .................................. 

Lliurat en la convocatòria....................................................................... 
............... ) i sense modificacions 

N.I.F. de l’entitat 

DNI sol·licitant 

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu el que correspongui). En el cas de marcar que la 
documentació ja es va lliurar a l’Ajuntament en altres convocatòries o expedients (haurà de ser en 
els últims 3 anys) i no han sofert canvis respecte la darrera vegada que es van presentar i estan 
vigents 



Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a cedir les meves dades personals 
necessàries per a què es dugui a terme la publicació de la concessió de la subvenció en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones i Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, si fos el cas. 

Documentació acreditativa dels requisits específics exigits en la convocatòria. Enumerar-los: 

 
 

1) 
 

Lliurat en   la   convocatòria .................................................................................... (exped. 
..........................................................) i sense 

 
modificacions2) 

 
Lliurat en la convocatòria ................................................................................... (exped. 

..........................................................) i sense 

 
modificacions3) 

 
Lliurat   en la   convocatòria .................................................................................... (exped. 

..........................................................) i sense 

 
modificacions4) 

 
Lliurat   en la   convocatòria .................................................................................... (exped. 

..........................................................) i sense 

 
modificacions5) 

 
Lliurat en la convocatòria ...................................................................................... (exped. 

..........................................................) i sense 

 
modificacions6) 

 
Lliurat en la convocatòria ...................................................................................... (exped. 

..........................................................) i sense modificacions 

 

D’acord amb l’establert a la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, amb la presentació d’aquesta sol·licitud autoritzo expressament 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per tal que obtingui de forma directa de les entitats 
competents l’acreditació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 

NO ACCEPTO 

 

 

SANT VICENÇ DELS HORT, de de .
 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, s’informa a l’ entitat interessada que les dades facilitades seran incloses en el 
fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i que podrà 
exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment. 

 
 

EXCMA. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS 

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



 
 
 

ANNEX 1 
 

MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL SE SOL·LICITA SUBVENCIÓ 

 

Activitats del Departament de Participació Ciutadana i convivència a realitzar al municipi de 
Sant Vicenç dels Horts durant l’any 2022 

 

1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Codi de la 
convocatòria 

SBV12022000009 

Departament PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 

 

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT 

Nom o raó social  

Domicili  CIF/NIF  

Localitat  CP  

Nom i cognoms de qui 
subscriu 

 
Càrrec 

 

Telèfon  Fax  

Correu electrònic  

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 



 

4. OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR 

 

 

SANT VICENÇ DELS HORT, de de 20 . 
 

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



 
 

ANNEX 2 
 

 
Activitats del Departament de Participació Ciutadana i convivència a realitzar al municipi de 
Sant Vicenç dels Horts durant l’any 2022 

 

1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Codi de la convocatòria SBV12022000009 

Departament Participació Ciutadana i Convivència  

 

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT 

Nom o raó social  

Domicili  NIF  

Localitat  CP  

Persona de contacte  Càrrec  

Telèfon  Mòbil  

Correu electrònic  

 

3. PREVISIÓ D’INGRESSOS IMPORT (€) 

Recursos propis  

Subvencions d’altres Administracions públiques  

Aportacions privades  

Altres ingressos  

TOTAL  

 

4. PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT (€) 

Personal (persones integrades en l’estructura de l’entitat / empresa) 

Contractació externa  

Material  

Despeses indirectes  

Altres (consignar conceptes i imports separadament)  

TOTAL  

 

DIFERÈNCIA entre INGRESSOS - DESPESES  

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA (Import en euros) 
 

 

, de de 20 . 
 

PRESSUPOST PREVIST PER A L’ACTIVITAT PER A LA QUAL SE SOL·LICITA 
LA SUBVENCIÓ 

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



 
 

ANNEX 3 

 
Activitats del Departament de Participació Ciutadana i Convivència a realitzar al municipi de 
Sant Vicenç dels Horts durant l’any 2022 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Nom o raó social  NIF  

Nom i cognoms de qui 
subscriu 

 DNI  

Caràcter amb el què actua  

 
DECLARA sota la seva responsabilitat : 

 
1. Que l’entitat a la qual representa reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària previstos en 

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són els 
següents: 

 

a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 
possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics. 

b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol 
procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver 
estat inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període 
d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs. 

c) No haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables, a la resolució 
ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 

d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/ores de les societats mercantils o 
aquells que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels 
supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’Incompatibilitats dels Membres del Govern 
de la Nació i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Publiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la 
normativa autonòmica que reguli aquestes matèries. 

e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini 
reglamentàriament. 

f) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament. 

g) No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 
d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària. 

h) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de 
Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en cap dels 
supòsits relacionats a les lletres a) a h). 

i) Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes de prohibició previstes 
als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del 
Dret d’Associació. 

j) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu d’inscripció 
per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat en l’article 30.4 de 
la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, en virtut de la qual pugui 
practicar-se la inscripció en el corresponent registre. 

 

2. Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la 
subvenció. 

M
o

d
. 
S

o
lS

u
b
_
A

3
_
0
9
 



3. Que es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan 
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts. 

 
4. Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol activitat, a 

altres Departaments de l’Ajuntament, o per la mateixa activitat a altres Administracions 
Públiques o entitats privades, les subvencions següents: 

 

 

ENTITAT  
ACTIVITAT PER LA 

IDENTIFICACIÓ DE 

CONCEDENT 
QUAL SE SOL·LICITA 

LA CONVOCATÒRIA IMPORT 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

5. De conformitat amb el que preveu la Llei 26/15, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, l’activitat objecte de subvenció: 

 
No implica contacte habitual amb menors d’edat. 

 
Implica contacte habitual amb menors d’edat. En aquest cas, de conformitat amb la 

clàusula 16 de les Bases Específiques, caldrà presentar una declaració responsable en el 
termini de 30 dies naturals des de la notificació de la concessió, en que es manifesti disposar 
de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a 
la realització de les activitats esmentades no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

 
6. Declara que, amb independència de si desenvolupa activitats que impliquin contacte habitual 

amb menors d’edat, cap dels membres de la junta ni cap de les persones que s’adscriuen a  
l’execució de les activitats esmentades no han estat condemnades per sentència ferma per 
qualsevol dels delictes contra les persones dels tipificats en el Codi Penal fent especial 
referència als delictes de maltractaments i violència de gènere, abús a menors o qualsevol 
altra delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

 
7. Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en el moment de 

la justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres 
subvencions per la mateixa activitat 

8. Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a cedir les dades personals necessàries 
per a què es dugui a terme la publicació de la concessió de la subvenció en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones i Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, si fos el cas. 

 
 

I, perquè així consti, signo aquest escrit a el/l’ de20 . 

 

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



 
 

 
ANNEX 4 

 
Activitats del Departament de Participació Ciutadana i convivència a realitzar al municipi de 
Sant Vicenç dels Horts durant l’any 2022, 

 
(complimentar únicament en aquells casos en què l’import sol·licitat 

de subvenció sigui superior als 10.000 euros) 
 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Nom o raó social  NIF  

Nom i cognoms de qui 
subscriu 

 DNI  

Caràcter amb el què actua  

 

 
DECLARA sota la seva responsabilitat : 

 
Que, de conformitat amb allò que preveu l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les retribucions dels òrgans de direcció 
o administració de l’entitat a la qual represento són actualment les següents: 

 
 

 

CÀRREC SALARI 
BRUT 
ANUAL 

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 
I, perquè així consti, signo aquest escrit a el/l’ de 20 . 

 

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