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Extracte de la Resolució del 15 de març de 2017 per la qual es 
convoquen ajudes econòmiques i infraestructurals a entitats sense 

finalitat de lucre a Barberà del Vallès durant l'any 2017 
 
 
 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet 
de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvencions (http: 
//www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
Primer: Beneficiaris. 
 
Les entitats sense finalitat de lucre que cumpleixin alhora les següents condicions:  
 

a) Que estiguin  legalment constituïdes. 

b) Que estiguin  inscrites en el Registre General d’entitats jurídiques o al Registre 
d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, o al Registre Nacional 
d'Associacions del Ministeri de l'Interior o al Registre del Ministeri de Justicía o 
qualsevol  altre registre públic oficial.  

c) Que estiguin inscrites i tinguin actualitzades les dades corresponents al Registre 
Municipal d’Associacions, en cas de tenir la seu social a Barberà del Vallès. 

d) Que promoguin programes en els àmbits descrits en el punt primer.  

e) Que duguin a terme el seu programa d'activitats en aquesta ciutat i sigui la ciutadania 
de Barberà del Vallès la beneficiària del mateix, o bé, fora del municipi si es  
consideren d’interès per a la projecció exterior de la ciutat. 

f) Que tinguin els estatuts adaptats a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, a excepció d’associacions 
esportives inscrites a la Secretaria General de l’Esport i a associacions d’àmbit 
estatal, o que presentin un document acreditatiu d'haver iniciat els tràmits 
d'adequació davant la Secretaria d'entitats juridiques de la Generalitat de Catalunya.  

g) Que no tinguin pendent de justificació ni deutes de convenis d’anys anteriors amb 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 

h) Que l'entitat acrediti que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes 
ni sentències fermes condenatòries en contra de la llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d'igualtat efectiva de dones i homes. 

  
Segon. Objecte.  
 
L'equitat de gènere 
L’atenció a la dependència 
La promoció de la salut 
La protecció i el benestar dels animals  
L’atenció a la població nouvinguda 
L’afavoriment de la cohesió social 
L’atenció a la gent gran 
El lleure infantil i l’atenció a la joventut 
La convivència i el civisme 
La promoció de l’activitat física i l’esport 
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La promoció cultural i cívica 
La promoció del voluntariat 

 
 

Tercer. Bases reguladores 
 
El text íntegre de les bases aprovades es pot consultar també  a la pàgines  web 
http://www.bdv.cat, http://entitats.bdv.cat,  http://www.consensus.cat/barbera   de 
l’Ajuntament  de Barberà del Vallès. 
 
Quart. Quantia 
 
Les despeses que es generen per la concessió d’ajuts  econòmics i infraestructurals 
ascendeix a un import total de 231.100,62 euros. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 30 dies naturals a comptar 
a partir del dia següent a la publicació de l’anunci en el  Butlletí Oficial de la Província. 


