
	

	

 
 
 

 
 

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS  
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA D’AJUTS  

PER A LES ENTITATS DEL MUNICIPI 
 
 

1.- OBJECTE. 
L’objecte de les presents Bases és regulars i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que 
atorgui l’ajuntament de Vilobí del Penedès destinades a finançar 
activitats/projectes que tinguin com a objectiu la promoció de les entitats del 
municipi de Vilobí del Penedès. 
 
2.- FINALITAT DE LES SUBVENCIONS. 
Per tal de donar compliment als objectius i d’acord amb les previsions del Pla 
estratègic de subvencions, aquestes subvencions hauran de fomentar activitats 
/projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 
 
Incentivar i promoure la realització d’actuacions per tal que puguin programar 
el seu cicle anual d’activitats amb l’objectiu de promoure la participació 
ciutadana i la cohesió social del municipi. 
 
3.- PERÍODE D’EXECUCIÓ. 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a 
finançar activitats/projectes desenvolupades/ats durant el període que s’indiqui 
en l’obertura de la convocatòria de l’ajut. 
 
4.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS I FORMA D’ACREDITAR-LOS. 
a) Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats del municipi que 
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no 
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS). 
 
b) La concurrència dels requisits s’acreditarà en el moment de presentar la 
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 
següent. 
 
5.- DOCUMENTACIÓ A APORTAR. 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 
 

a) Fotocòpia del DNI del/ de la representant legal. 
b) Escriptura de constitució o Estatuts. 
c) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la secretari/ària de 

l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 



	

	

 
 
 
 

d) Fotocòpia del número d’identificació fiscal de l’entitat peticionària. 
e) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder 

obtenir la condició de beneficiari d’acord amb el model normalitzat. 
f) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per 

a l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
g) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la 

mateixa finalitat i compromís de comunicar els que s’obtinguin en el 
futur, d’acord amb el model normalitzat. 

h) Memòria de l’activitat/projecte a realitzar pel que es demana la 
subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 

i) Pressupost previst per al projecte/activitats per als quals es demana la 
subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 

j) Declaració responsable d’estar al corrent de pagament de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat social, d’acord amb el model normalitzat. 

k) Declaració responsable relativa a si l’activitat objecte de subvenció 
implica/no implica contacte habitual amb menors d’edat 

l) Caldrà acreditar estar inscrites en el Registre general de dret i d’entitats 
jurídiques. 

 
L’esmentada documentació s’haurà de presentar en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel/per la sol·licitant i serà 
original o còpia degudament autenticada. 
 
6.- TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS. 
El termini de presentació de les sol·licituds vindrà marcat a l’obertura de la 
convocatòria. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del 
model normalitzat, que serà signat per/per la legal representant de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la 
base 5 podrà trobar-se a la web de l’ajuntament de Vilobí del Penedès. 
 
S’admetrà una única sol·licitud anual per entitat. 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, 
s’hauran de presentar en el Registre de l’ajuntament. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions públiques. 
 
 
 



	

	

 
 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i 
l’acceptació de les normes que la regulen. 
 
7.- RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA 
DOCUMENTACIÓ. 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es 
requerirà l’entitat per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia 
següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes 
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistida de la 
seva sol·licitud. 
 
8.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ. 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà en la 
pàgina web de l’ajuntament de Vilobí del Penedès, en el tauler d’anuncis de la 
Corporació i en el Butlletí oficial de la província. Una referència d’aquest anunci 
s’ha d’inserir en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
9.- CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. 
L’adjudicació dels ajuts es realitzarà d’acord amb els següents criteris de 
valoració: 
 

• L’interès general de les activitats/projecte per a la població: fins a 3 
punts. 

• Que siguin obert/es a tota la població: fins a 3 punts. 
• Que sigui/n gratuïts: fins a 3 punts. 
• Transcendència de les activitats/projecte (es valorarà que siguin 

activitats destinades a promoure la integració i suport social a col·lectius 
més desprotegits, la solidaritat, la cultura, l’esport, el lleure, la igualtat 
d’oportunitats, ...): fins a 7 punts. 

• Que fomentin la cohesió social entre veïns/nes, cultures, sexes: fins a 7 
punts. 

• Que es realitzin en col·laboració amb d’altres entitats o l’ajuntament: fins 
a 3 punts. 

• Que hi hagi regularitat de programació durant tot l’any: fins a 5 punts. 
• Que es tracti d’activitats intergeneracionals: fins a 5 punts. 

 
Cada punt tindrà un valor de 20,00 euros. 
 
10.- IMPORT INDIVIDUALITZAT DE LES SUBVENCIONS. 
D’acord amb l’apartat anterior, cada entitat podrà rebre un màxim de 720,00 
euros. 
 



	

	

 
 
 
 
S’exclouen d’aquest topall les entitats que fomentin l’esport com a alternativa al 
lleure juvenil. Aquestes entitats rebran, a més de la subvenció aconseguida per 
aplicació del barem de puntuació, la quantitat de 300,00 euros. 
 
11.- INSTRUCCIÓ I PROPOSTA DE CONCESSIÓ. 
El responsable de la instrucció serà el regidor de participació ciutadana. 
 
Es crearà una comissió per examinar i valorar les sol·licituds, que estarà 
formada per: l’alcalde/alcaldessa de la corporació, el/la regidor/a de cultura, 
el/la regidor/a de participació i comunicació, el/la regidor/a de joventut, 
esports, educació i festes, un/a representant de cada grup municipal a 
l’oposició, el/la secretari/ària de la corporació. 
 
El responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions serà la Junta de govern local, que podrà, discrecionalment, deixar 
desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst. 
 
12.- TERMINI DE RESOLUCIÓ I DE NOTIFICACIÓ. 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres 
mesos a comptar des de la data de presentació de les sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
13.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. 
Les entitats beneficiàries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, 
hauran d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions 
imposades en la concessió. Aquesta concessió s’entendrà acceptada si en el 
termini de 10 dies no s’han manifestat expressament les seves objeccions. 
 
14.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS. 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de 
les especificades en l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu 
incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 
 

1. Les entitats perceptores de subvencions concedides per l’ajuntament de 
Vilobí del Penedès, s’obliguen a executar les activitats i projectes 
subvencionats de conformitat amb els principis de bona administració, 
bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord 
amb allò establert en les presents bases. 



	

	

 
 

 
2. Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat social. 
 

3. Les entitats beneficiàries d’una subvenció estan obligades a sotmetre’s a 
les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la 
subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de 

resultar beneficiària, si bé s’admetrà la possible compensació de 
desviacions entre les diverses despeses que l’integren. 
 

5. Les entitats beneficiàries hauran de donar publicitat de les subvencions i 
ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la 
Llei 19/2013 i a la Llei 19/2014. 
 

6. En la difusió de les activitats objecte de subvenció per part de 
l’ajuntament de Vilobí del Penedès, les entitats faran constar de manera 
explícita el logotip de l’ajuntament. 

 
7. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons 

rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, 
comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. 
 

15.- DESPESES SUBVENCIONABLES. 
Es consideren despeses subvencionables les que de manera indubtable 
responen a la naturalesa de l’activitat o projecte subvencionats, resultin 
estrictament necessàries i s’efectuïn en el termini establert en la convocatòria. 
 
16.- FORMA DE PAGAMENT. 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà de la manera següent: 
 

- Una bestreta del 90 per cent, a l’acceptació de la subvenció. 
 

- El 10 per cent restant s’abonarà prèvia la presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella 
s’exigeixen. 

 
Els pagaments es realitzaran mitjançant transferència bancària. Les entitats 
beneficiàries hauran de facilitar a l’ajuntament un número de compte bancari, la 
titularitat del qual s’acreditarà mitjançant certificat expedit per l’entitat bancària 
corresponent. 
 



	

	

 
 
 
 
Les entitats hauran de notificar a l’ajuntament si es produeix algun canvi en el 
número de compte. 
 
17.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ. 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 15 de 
gener de l’any següent al d’obertura de la convocatòria. 
 
Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de l’ajuntament de Vilobí del 
Penedès, i revestirà la forma de Compte justificatiu amb aportació de 
justificants de la despesa, que contindrà: 
 

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions 
imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades, 
els participants en cada activitat i els resultats obtinguts. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 

establert en l’article 72.2 del Reglament de la Llei general de 
subvencions. 
 

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els 
següents aspectes: 
 

- S’haurà de justificar una despesa per un import pressupostat. 
- S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
- Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 

efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de 
justificació. 

 
18.- DEFICIÈNCIES EN LA JUSTIFICACIÓ. 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’entitat la necessitat d’esmenar les anomalies 
detectades en el termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificada, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà 
a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa 
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir l’entitat beneficiària per 
tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-
ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de 
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 



	

	

 
 
 
 
19.- CIRCUMSTÀNCIES QUE PODEN DONAR LLOC A LA MODIFICACIÓ 
DE LA RESOLUCIÓ. 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia 
sol·licitud de l’entitat beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de 
justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i 
es doni algun dels supòsits següents: 
 

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió de la subvenció. 

 
b) Quan l’entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres 

subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que 
sumats al de l’ajuntament superin el cost total del projecte o de l’activitat 
subvencionada. 
 

c) Quan l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de 
l’import exigit en les presents bases. 
 

20.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS. 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per a la mateixa finalitat 
no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de 
qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
21.- PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES. 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de 
publicitat, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la 
beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents 
projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o 
programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema nacional de 
publicitat de subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de dades 
nacional de subvencions. 
 
22.- CAUSES DE REINTEGRAMENT. 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la 
subvenció, l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, l’entitat 
perceptora estarà obligada a reintegrar l’excés. 
 
 



	

	

 
 
 
 
2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar, l’entitat beneficiària que hagi 
percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que 
haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de 
l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de 
justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions 
de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
3. Procedirà el reintegrament per part de l’entitat beneficiària de la totalitat o 
part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 
 
23.- OBLIGATS AL REINTEGRAMENT. 
1. Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els membres de la 
Junta directiva de les entitats, que no realitzin els actes de la seva competència 
necessaris per al compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin  
possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així 
mateix seran responsables en tot cas, els membres de la Junta directiva de les 
entitats que hagin cessat en les seves activitats. 
 
24.- INFRACCIONS I SANCIONS. 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de 
la LGS, en el Títol IV del RLGS i en l’Ordenança general de subvencions de 
l’ajuntament de Vilobí del Penedès. 
 
25.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI. 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions; el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament de 
desenvolupament; l’Ordenança general de subvencions de l’ajuntament de 
Vilobí del Penedès; les Bases d’execució del pressupost municipal únic; la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les 
Administracions públiques; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del 
Sector públic; i demés legislació concordant. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí oficial de la província de Barcelona i continuaran vigents fins que no 
s’acordi de forma expressa la seva modificació o derogació. 
 



	

	

 
 
 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
 

Nom   
Domicili   CIF/NIF  
Localitat  CP  
Telèfon  Mòbil  
Correu electrònic  Fax  

Nom i cognoms  DNI  
Càrrec amb el què actua  

 DNI del/de la representant legal                                 

 Escriptura de constitució o Estatuts                          

 Poders de representació o certificat secretari/ària acreditant representació legal                   

 NIF entitat 

 Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària                        

 Declaració de compromís de compliment de les condicions d’atorgament 

 Declaració de subvencions o altres ingressos 

 Memòria de l’activitat/projecte 

 Pressupost previst 

 Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social 
  Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 

modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència 
 Inscripció registral 

 
 
Vilobí del Penedès, ______ d’/de ________________ de ________. 
 
 
Signatura i segell de l’entitat: 
 
 
 
 
 
 
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 la persona/entitat interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzar del Registre de 
documents de l’ajuntament de Vilobí del Penedès, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació 
de les seves dades en qualsevol moment. 
 
IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS. 
 



	

	

 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE: 
CONCURRÈNCIA DE REQUISITS 
COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS D’ATORGAMENT  
SUBVENCIONS O ALTRES INGRESSOS 
TROBAR-SE AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB 
LA SEGURETAT SOCIAL 
 

Nom   
Domicili   CIF/NIF  
Localitat  CP  
Telèfon  Mòbil  
Correu electrònic  Fax  

Nom i cognoms  DNI  
Càrrec 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: 

 
1) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 

possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics. 
2) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarada 

insolvent en qualsevol procediment, no trobar-se declarada en concurs, llevat que en 
aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, no 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. 

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

4) 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. 

5) 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. 

6) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a 
paradís fiscal. 

7) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament. 
8) No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 

d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària. 



	

	

 

 

9) 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). 

10) 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. 

11) 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. 

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

activitat, o per a la mateixa activitat a altres Administracions Públiques o entitats 
privades, les subvencions següents: 

ENTITAT 
CONCEDENT 

ACTIVITAT PER LA 
QUAL SE SOL·LICITA 

LA SUBVENCIÓ 
IDENTIFICACIÓ DE 
LA CONVOCATÒRIA IMPORT 

                        
                        
                        
                        

5. Que es compromet a comunicar a l’ajuntament de Vilobí del Penedès, 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. 

I, perquè així consti, signo aquest escrit a Vilobí del Penedès, el/l’        de     de 202   . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



	

	

 
 
 
 
 
MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT/PROJECTE 
 

Nom   
Domicili   CIF/NIF  
Localitat  CP  
Telèfon  Mòbil  
Correu electrònic  Fax  

Nom i cognoms  DNI  
Càrrec amb el què actua  

DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL PROJECTE  I LES ACTIVITATS PREVISTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES D’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS PREVISTES. 

 

 

 

 

 

 

REPERCUSSIÓ ESPERADA EN EL TERRITORI  (justificar) 

 
 
 
 
 
 
 



	

	

 

                                                          

 

ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE 

5.1 El vostre paper en l’organització del projecte és de: 

  Organitzador             Co-organitzador             Participant    

5.2. Tasques de planificació, seguiment i avaluació previstes 

 

 

 

 

PLA DE DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT O ESDEVENIMENT 

 

ALTRES ACTIVITATS CULTURALS ANUALS PREVISTES 

 

OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
Vilobí del Penedès,           de/d’                             de 202     . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



	

	

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

Nom   
Domicili   CIF/NIF  
Localitat  CP  
Telèfon  Mòbil  
Correu electrònic  Fax  

Nom i cognoms  DNI  
Càrrec amb el què actua  

PREVISIÓ D’INGRESSOS IMPORT (€) 

Recursos propis  
Subvencions d’altres Administracions públiques  
Aportacions privades   
Altres ingressos  
TOTAL  
 
PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT (€) 
Personal (persones integrades en l’estructura de l’entitat)    
Contractació externa   
Material        
Despeses indirectes  
Altres: Difusió  
TOTAL  
 
DIFERÈNCIA entre INGRESSOS - DESPESES     

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA  (Import en euros)  

 
Vilobí del Penedès,      de/d’                         de 202     . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



	

	

 
 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROTECCIÓ DE MENORS 
 

Nom   
Domicili   CIF/NIF  
Localitat  CP  
Telèfon  Mòbil  
Correu electrònic  Fax  

Nom i cognoms  DNI  
Càrrec amb el què actua  

 
DECLARA sota la seva responsabilitat : 

Que, de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2015, 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, l’entitat disposa de les 

certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que participen en el 
projecte no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual i, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a 
aportar una nova declaració responsable. 

 

I, perquè així consti, signo aquest escrit a Vilobí del Penedès, el         de/d’                        de 202        . 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


