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ANNEX 1. MODEL D’INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D’AJUTS E CONÒMICS A 
ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE DURANT L’ANY 2016  

 
_______________________________________, amb DNI/NIE núm. 

__________________, com a president/presidenta de l’entitat sense finalitat de lucre 

_________________________________________, legalment constituïda, inscrita en 

el Registre general d’entitats jurídiques o al Registre d’entitats esportives de la 

Generalitat de Catalunya o al Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del 

Interior del Gobierno de España, amb adreça social a _________________________, 

carrer ________________________________, núm. ______ escala ____ bloc ______ 

pis _____ porta ____, CP _________, @____________________________. 

 

EXPOSO: 

 
a) Que tinc coneixement de les BASES DE CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS A 
ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE QUE PROMOGUIN, EN  EL MUNICIPI DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS DURANT L’ANY 2016,  PROGRAMA  EN  L'ÀMBIT DE LA 
PROMOCIÓ CULTURAL. 
 
b) Que l’entitat sense finalitat de lucre que represento acompleix els requisits per a 
obtenir la condició de beneficiària o entitat col·laboradora que s’especifica en l’article 
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 

PER LA QUAL COSA SOL·LICITO: 

 

a) Acollir-me a la convocatòria d’ajuts econòmics a entitats sense finalitat de lucre  en 
els àmbits de: 

 PROGRAMA EN L'ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ CULTURAL 

 
b) Sol·licitar un import de ____________ euros pel desenvolupament d’aquest 
programes.  
 
 
A ________________________, _________ de ___________________ de _______ 

 
 
 
 
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DE L VALLÈS  



ANNEX 2. DADES REFERENTS A L’ENTITAT SENSE FINALITA T DE LUCRE 
SOL·LICITANT 
 
 
Nom: 

 

 
Domicili: 

 

 
CIF: 

 

 
Núm. Registre * 

 

 
*Núm. d’inscripció en el Registre general d’entitats jurídiques o al Registre d’entitats 
esportives de la Generalitat de Catalunya o al Registro Nacional de Asociaciones del 
Ministerio del Interior del Gobierno de España 
 
 
Junta Directiva 
 

Home Dona 

 
Presidència 

   

 
Vice-presidència 

   

 
Secretaria 

   

 
Tresoreria 

   

 
Vocalia 

   

 
Vocalia 

   

 
Vocalia 

   

 
Vocalia 

   

 
 
Nombre de 
persones sòcies 

 

 
Homes 

 

 
Dones 

 

 
Total 

 

 
 
Any de creació 

 

 

 
 
 
 



ANNEX 3 
 

 
SOL·LICITUD D’ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES 

                                                BANCÀRIES PER ALS CREDITORS 
 
 
 

I. Dades de creditor 

Nom de l’entitat sense finalitat de lucre: 

CIF: Domicili: 

Telèfon:  Població:  CP: 
 
 

II. Alta o modificació de dades bancàries 

Denominació de l’entitat bancària: 

Domicili de l’oficina: 
 
 Compte IBAN    

        País          DC      Entitat bancària         Oficina            DC                    Nº  compte corrent  
 

 Codi BIC (swift) 
     
 

III.Diligència de conformitat del titular del compt e corrent o llibreta d’estalvi   
 
Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes 
 
Data: 
 
 
                                                                                                            Signatura 
            
   

IV.Diligència a cumplimentar per l’entitat financer a (és imprescindible 
d’emplenar)   
 
Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura 
és l’autoritzada per disposar dels fons del compte esmentat 
 
 
  
                
               El director/La directora                                                           Segell 
 
 
 
 
 

                                

           



ANNEX 4. CERTIFICAT DE L’ACORD DE L’ÒRGAN DE GOVERN  DE L’ENTITAT  
SENSE FINALITAT DE LUCRE, DE SOL·LICITUD DE LA SUBV ENCIÓ 
 
 
 
___________________________________, amb el DNI/NIE ____________, com a 
 
secretari/secretària de l’entitat ________________________________, sense finalitat   
 
de lucre.  
 
 
 
CERTIFICO: 
 
 
Que en data _________ l’Assemblea General, la Junta Rectora o el Consell de l’entitat 

va aprovar l’acord en virtud del qual l’esmentada entitat ha decidit adherir-se a la 

convocatòria de les BASES DE CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS 

SENSE FINALITAT DE LUCRE QUE PROMOGUIN, EN EL MUNIC IPI DE BARBERÀ 

DEL VALLÈS DURANT L’ANY 2016,  PROGRAMA  EN L'ÀMBIT  DE LA PROMOCIÓ 

CULTURAL, per desenvolupar el programa  de_______________________________ 

 ____________________________, l’import del qual és de_________________ euros.  

 

 
 
I per a què així consti als efectes oportuns, signo aquest certificat amb el vist i plau de 
la presidència de l’entitat.  
 
 
                     Vist i plau 
 
 
 
 
 
 
 
                 President/Presidenta                            Secretari/Secretària 
 
 
 
 
 
 
A __________________________, ________  de  ________________  de  ______            
 

 

 

 

 



ANNEX 5. PRESSUPOST GLOBAL DE L’ENTITAT SENSE FINALITAT DE 

LUCRE 

 
_____________________________, amb DNI/NIE _____________ com a 
responsable de la Secretaria de l’entitat  
______________________________________________________ 
 
CERTIFICO: 
 
Que el pressupost aprovat per la seva Assemblea General en data _____________ 
per a l’exercici de l'any ______ és el següent: 
 
 
Despeses PREVISTES DE L’ENTITAT 

 
Ingressos PREVISTOS DE L’ENTITAT 

Concepte  Import (€)  
 
Concepte Import (€)  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

TOTAL DESPESES 
previstes  

 TOTAL INGRESSOS 
previstos 

 

 
I per a què així consti als efectes oportuns, signo aquest certificat amb el vist i plau de 
la presidència de l’entitat.  
                   
                        Vist i plau 
 
       
                     

President/Presidenta                               Secretari/Secretària 
 

 
 
 
A ___________________________, _________ de __________________ de  ______          
  
 

 

 
 



ANNEX 6. MODEL D’INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD  DE PAGAMENT ANTICIPAT 
DE LA SUBVENCIÓ.  
 
_______________________________________, amb DNI/NIE 
núm.__________________, com a president/a de l’entitat sense finalitat de lucre 
_________________________________________, legalment constituïda, amb adreça 
social a _________________________, carrer 
________________________________, núm. ______ escala ____ bloc ______ pis 
_____ porta ____, CP _________, @____________________________. 
 
 
EXPOSO: 
 

a) Que per a l’execució dels programes que realitza la nostra entitat i pels quals 
ha sol·licitat acollir-se a la convocatòria d’ajuts econòmics a entitats per a l'any 
______ de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, és del tot necessari  un 
pagament anticipat de la subvenció pels següents motius:  

 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
   

 
b) Que l’entitat que represento no es troba en cap de les situacions que estableix 

l’article 34, punts 4 i 5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, de incompatibilitat per rebre pagaments anticipats. 

 
c) Que l’entitat que represento és coneixedora de l’article 37 de Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions, que indica que en cas de ser 
necessari fer un reintegrament de la subvenció, serà procedent a més del 
reintegrament de les quantitats percebudes, l’exigència de l’interés de demora 
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que 
s’acordi la procedència del reintegrament.  

 
 
PER LA QUAL COSA SOL·LICITO 
 
 
Un pagament anticipat del ____% (en cap cas superior al 70%) de la quantitat  
finalment atorgada en la subvenció.  
 
 
 
A __________________________, _______ de _______________ de _______ 
 
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DE L VALLÈS 
 



ANNEX 7. MODEL DE CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ 
 
Entitat sense finalitat de lucre: 
_______________________________________________ 
 
CIF de l’entitat sense finalitat de lucre: 
________________________________________ 
 
Programa: 
________________________________________________________________ 
 
Actuació: 
_________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________, com a Secretari/Secretària  de l'entitat 
_________________________________________________, en relació amb 
l'actuació referida més amunt, 
 
CERTIFICO: 
 
1. Que l'entitat _______________________________, ha realitzat les activitats 

establertes al conveni; recollides en aquesta relació de despeses i que han estat 
destinades íntegrament a l'actuació referida. 

2. Que la quantia de l'aportació efectuada per l'Ajuntament de Barberà del Vallès, 
conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de l'actuació, no 
supera el cost total de la mateixa. 

3. Que aquesta entitat sense finalitat de lucre té arxivats i a disposició de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès, tots els documents originals justificatius de les obligacions 
referides en el present certificat, així com dels ingressos que financen l'actuació. 

4. Que les activitats especificades al conveni signat entre l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès i l'entitat en data _______________, s'han realitzat en els termes 
especificats. 

 
 

Núm. 
Factura 

Data 
factura 

Nom empresa 
proveïdora/ 

entitat 
beneficiària 

CIF empresa 
proveïdora/  

Entitat 
beneficiària  

Descripció de la factura 
Import 

justificat 
(EUR) 

      

      

      

      

      

      

TOTAL EUR  

 
A ____________________________, _________ de ____________________ de 20____ 
 

(segell de l’ entitat) Vist I plau,  
La Presidenta/El President 

El Secretari/ La Secretària  
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ANNEX 8 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL 
VALLÈS I L’ENTITAT SENSE FINALITAT DE LUCRE 
________________________________, PER A LA REALITZACIÓ DEL SEU 
PROGRAMA D’ACTIVITATS AL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS DURANT 
L’ANY _____ 
 
 
Barberà del Vallès, a ____ de ____________ de _____ 
 
 
REUNITS/DES: 
 
D’una part, _____________________________, regidor/a de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès amb competència específica de gestió en matèria de 
____________, -d’ara en endavant Ajuntament-  facultada per a la signatura 
d’aquest document,  segons l’acord de la Junta de Govern Local de  data _______ 
de _____de 20__.                          
 
De l’altra, _____________________________, com a president/a de l’entitat 
sense finalitat de lucre ___________________________-d’ara en endavant 
entitat - amb el CIF _______________, inscrita en el Registre General d'entitats 
jurídiques o d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya o al Registro 
Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior del Gobierno de España, amb el 
número ________. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament amb capacitat legal necessària per a 
signar aquest conveni i com antecedents, 
 
 
EXPOSEN: 
 
1. Que la legislació de règim local actualment vigent atorga als ajuntaments la 
possibilitat de signar convenis amb entitats, sense finalitat de lucre, per a la 
realització de programes conjunts d’activitats de promoció de 
____________________________.  
 
2. Que les Bases de concessió d’ajuts econòmics a entitats, sense finalitat de lucre, 
que promoguin polítiques de _________________________ i  que desenvolupin el 
seu programa d’activitats al municipi de Barberà del Vallès durant l’any ____, 
aprovades en la Junta de Govern Local de data __ de ____________ de ____, 
determinen que els projectes subvencionats han d’orientar les seves accions a fer 
efectius els objectius següents: 
 
 

• _____________________________________________________________
__________________________ 

 
• _____________________________________________________________

__________________________ 
 

• _____________________________________________________________
__________________________ 
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• _____________________________________________________________

__________________________ 
 

• _____________________________________________________________
__________________________ 

 
• _____________________________________________________________

__________________________ 
 
 
En conseqüència ambdues parts, es reconeixen capacitat legal per a obligar-se i 
formalitzen el present conveni que es regirà pels següents 
 

 

PACTES: 
 
PRIMER.-  CESSIÓ DE LOCALS MUNICIPALS. 
 

L’Ajuntament cedirà a l’entitat, l’ús dels espais municipals que a continuació es 
relacionen: 

 
1.1 Un espai _____________ ubicat a _________________________ que es 

podrà utilitzar els dies______________ a les hores_________. 
1.2 Un espai _____________ ubicat a _________________________ que es 

podrà utilitzar els dies______________ a les hores_________. 
 

Atès que es tracta d’espais d’ús compartit amb altres entitats i grups, 
no es pot penjar cap tipus de cartell a les parets. Per a la difusió de 
les activitats, l’entitat podrà utilitzar l’expositor i les cartelleres 
d’anuncis ubicades al mateix edifici. 

 
L’entitat  es responsabilitza de fer un bon ús de l’espai i mobiliari 
cedit, i a notificar, de forma immediata, qualsevol desperfecte, 
deteriorament o pèrdua.  

 
1.3 Per a la realització d’activitats específiques de l’entitat, l’Ajuntament cedirà 

l’ús d’altres espais municipals. Caldrà una demanda prèvia de l’entitat i 
s’atendrà als reglaments que regulen la reserva, ús i cessió d’aquests 
espais.  

 
 
SEGON.- RECURSOS ECONÒMICS PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS DE L’ENTITAT.  
 
3.1 L’Ajuntament de Barberà del Vallès col·laborarà en la realització de les 

activitats organitzades per l’entitat aportant els recursos econòmics que 
s’indiquen a continuació: 
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ACTIVITAT IMPORT 
VALORAT 

IMPORT 
CONCEDIT % 

 
Activitats de ___________, consistents en     
_______________, que es realitzaran els 
seguents dies i hores_____________, en les 
que podran participar ___________ i que 
seran gratuïtes / o tindran un cost de _____ 
per a les persones participants. 
 

___.___,__€ ___.___,__€ __% 

 
Activitats de ___________, consistents en     
_______________, que es realitzaran els 
seguents dies i hores_____________, en les 
que podran participar ___________ i que 
seran gratuïtes / o tindran un cost de _____ 
per a les persones participants. 
 

___.___,__€ ___.___,__€ __% 

 
......... 
 

___.___,__€ ___.___,__€  

 
TOTAL : 
 

___.___,__€ ___.___,__€  

 
El total d’ajuts econòmics concedits ascendeix a la quantitat de __.___,__ euros. 
 
Els ajuts econòmics concedits s'entendran fixats com a percentatge del pressupost 
aprovat i no ampliables; per la qual cosa, si les despeses d’execució final del 
projecte són superiors al pressupost aprovat, l’ajut es mantindrà en la quantitat 
inicial i si fos inferior, es reduïrà proporcionalment. 
 
Els ajuts econòmics concedits no es podran destinar a l’adquisició de material 
inventariable, excepte en els casos que aquesta adquisició sigui indispensable per a 
la realització de les activitats descrites.  
 
 
 
TERCER.- AJUTS  EN INFRAESTRUCTURES PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS DE L’ENTITAT. 
 
3.1 L’Ajuntament de Barberà del Vallès col·laborarà  en la realització de les 

activitats organitzades per l’entitat, aportant els recursos en infraestructures 
que s’indiquen a continuació: 

 

CESSIÓ I INSTAL·LACIÓ D’INFRAESTRUCTURES: 
 

Tarimes: L’Ajuntament de Barberà del Vallès  instal·larà __ tarima d’un màxim 
de ___ m. en la data i espai previament acordats amb l’entitat. Aquesta instal·lació 
es valora en __.___,__ euros. 
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Punts de llum: L’Ajuntament de Barberà del Vallès  instal·larà __ punt de llum 
amb una potència màxima de _______w.  en la data i espai previament acordats 
amb l’entitat. Aquesta instal·lació es valora en __.___,__euros.  
 

______________: L’Ajuntament de Barberà del Vallès  instal·larà 
_______________  de les següents característiques _____________________   en 
la data i espai previament acordats amb l’entitat. Aquesta instal·lació es valora en 
__.___,__euros.  
 

.............  
 
 
 

El pagament del total màxim de despeses en infraestructures ascendeix a 
___.___,__ euros dels quals l’Ajuntament asumirá directament el pagament. 

 
 
QUART.- PAGAMENT DELS AJUTS ECONÒMICS I JUSTIFICACIÓ DEL 
CONVENI. 
 
4.1 El pagament dels ajuts concedits es farà efectiu de la següent manera: 
 

4.1.1. Pagament inicial: A la signatura del conveni, s’abonarà el __% de 
l’import total concedit que ascendeix a ___.___,__ €. 

 
4.1.2. Pagaments intermitjos: Mensualment,  s’abonarà el __% de l’import 

total concedit que ascendeix a ___.___,__ €. 
 

4.1.3. Pagament final: A la finalització del conveni, s’abonarà el __% 
restant de l’import total concedit i que ascendeix a ___.___,__ €.  

 

4.2 Per tal de fer efectiu el  pagament final (que no podrà ser inferior al  30% del 
total de l’import concedit), l’entitat haurà d’aportar: 

 

• Una  memòria de les activitats realitzades.  
 
• Un certificat signat per la secretaria de l’entitat, amb el vist i plau de la 

presidència, on s’afirmi que l’ajut rebut s’ha destinat a fer front les despeses 
generades de la realització de les diferents activitats especificades en el 
conveni.  

 
Aquest certificat s’haurà d’acompanyar de les factures originals de les 
despeses realitzades per l’entitat per un import no inferior a la quantitat 
indicada en el punt 3.1 d’aquest conveni com a IMPORT VALORAT i que és 
de ___.___,__ euros.  

 

Les factures originals seran retornades a l’entitat, una vegada 
comprovades i segellades amb la indicació del % de l’import de la 
mateixa  que ha estat utilitzat per a la justificació d’aquesta 
subvenció.  
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4.3 Els pagaments descrits es faran efectius mitjançant transferència 
bancària al compte: ____/____/__/__________. 
 
4.4 En el cas que la documentació aportada no justifiqui el total del 
pressupost de despeses aprovat en aquest conveni signat amb l’entitat, la 
quantitat subvencionada s’ajustarà d’ofici de forma proporcional a l’import 
de les despeses documentalment justificades, en funció del percentatge del 
cost subvencionat. Si s’ha fet el pagament en algun percentatge de 
forma anticipada, l’Ajuntament requerirà el reintegrament d’aquest 
import i caldrà que s’abonin els interessos generats des de la data 
del pagament i que estableix la llei. 
  
 
CINQUÈ.- EXECUCIÓ, SEGUIMENT I INCIDÈNCIES DEL  CONVENI. 
 
5.1 L’entitat es compromet a dur a terme el programa d’activitats indicat al pacte 
segon d’aquest conveni, comunicant a l’Ajuntament per escrit, qualsevol canvi en el 
mateix que afecti a algun dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció o 
afecti al normal desenvolupament del programa.  
 

5.2 Es crearà una comissió de seguiment d’aquest conveni integrada per personal 
tècnic municipal de l’àrea de serveis personals i una persona representant de l’entitat.  
El personal tècnic municipal proporcionarà, sempre que l’entitat li ho sol·liciti, 
assessorament i orientació sobre les activitats a desenvolupar. 

 
 
SISÈ.- PUBLICITAT I DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS  DEL CONVENI. 
 
En tota la publicitat i difusió de les activitats objecte d’aquest conveni que realitzi 
l’esmentada entitat, hi figurarà  la llegenda: “Activitat en conveni amb  l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès”, acompanyada del logotip oficial de l’Ajuntament: 

 
 
 

SETÈ.- ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS I DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 
Les entitats, obligatòriament, hauran de tenir degudament cobertes les activitats 
que organitzin en matèria d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.  

 
 

VUITÈ.- VIGÈNCIA 
 
Aquest conveni extendrà la seva vigència a partir de la data de la signatura del 
mateix i fins al 31 de desembre de ______. 
 
  
NOVÈ.- INTERPRETACIÓ DEL CONVENI  
 
Les controvèrsies, reclamacions i discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació 
i compliment d’aquest conveni seran resoltes, en primer terme, mitjançant la 
negociació, presidida per la bona voluntat entre les parts i en el supòsit de persistir 
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la controversia, les parts s’hauran de sotmetre a la Jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
 
 
DESÈ.- EXTINCIÓ 
 
El present conveni s’extingirà per alguna de les causes següents: 
 

• Per la finalització del termini de la seva vigència. 
• Per mutu acord de les parts. 
• Per l’incompliment dels seus acords. 

 
 
I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i 
a un sol efecte en el  municipi i en la data indicats a l’encapçalament.  
 
 
 
 
Regidor/a amb competència específica    President/a entitat: 
de gestió de ______________ 
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