
ANNEX 1. MODEL D’INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D’AJUTS E CONÒMICS A 
ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE 
 
_______________________________________, 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: 
 
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,   PROGRAMES EN ELS ÀMBITS DE LA IGUALTAT DE 
LES DONES, 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 I LA PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT. 
 
 
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:
 

 LA IGUALTAT DE LES DONES 
 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 
 LA PROMOCIÓ CULTURAL I CÍVICA 
 LA PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT 

 
per desenvolupar els programes de: ________________________________________ 

  
 
b) Sol·licitar un import de ____________ euros per al desenvolupament d’aquests 
programes.  
c) Sol·licitar cessió d'espai _____________________________ per al 
desenvolupament d'aquests programes. 
 
 
 
A ________________________, _________ de ___________________ de _______ 
 
 
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL 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 d’ajuts a entitats sense finalitat de lucre que promoguin LA IGUALTAT 
DE LES DONES, L’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA, LA PROMOC IÓ DE LA SALUT, 
LA PROTECCIÓ I EL BENESTAR DELS ANIMALS, L’ATENCIÓ A LA POBLACIÓ 
NOUVINGUDA, L’AFAVORIMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL, L’A TENCIÓ A LA 
GENT GRAN, EL LLEURE INFANTIL, L’ATENCIÓ A LA JOVEN TUT, LA 
CONVIVÈNCIA I EL CIVISME, LA PROMOCIÓ DE L’ACTIVITA T FÍSICA I 
L’ESPORT,  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. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
Nom entitat: 
 

 
 
CIF: 
 

Nom i cognoms de qui 
subscriu: 

 
 
 

NIF/NIE: 

 
Caràcter amb el que actua 
 

 

 
 
DECLARA  sota la seva responsabilitat: 
 
1. Que l'entitat a la qual representa reuneix els requisits, per a ser beneficiària, 
previstos a 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 ajuts 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 què 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/es de les societats 
mercantils o aquells que tinguin la representació legal d'altres persones 
jurídiques, en algun dels supòsits de la llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació 
dels conflictes d'interessos dels membres del Govern 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 Públiques, 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) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament 
com a paradís fiscal. 

g) Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de 
subvencions en els termes que es determinin per reglament. 

h) No haver estat sanciona/da mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la 
possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General 
Tributària. 

i) Si es tracta d'una de les agrupacions previstes a l'article 11.3 de la 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). 

j) 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 1/2202, de 22 de 
març, reguladora del Dret d'Associació. 

k) 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. 

l) Les prohibicions d'obtenir subvencions també afectaran a les empreses que 
siguin continuació o es derivin, per transformació, fusió o successió, d'altres 
empreses que hagin estat objecte de les esmentades prohibicions. 

 
2. Que l'entitat a la qual representa compleix amb els requisits previstos a l'article 11 
de la Llei 17/2015 de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 

No haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries   
per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o 
condemnades per sentència judicial ferma. 

 
3. Que l'entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol 
activitat , a altres àrees de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, o per 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 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 
3.Que ES COMPROMET a comunicar a l'Ajuntament de Barberà del Vallès, 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. 
 
4. Que ES COMPROMET a complir les condicions de la subvenció. 
 
I, perquè així consti, signo la present
A                                                    a                  de                                de 20 
 
 
 

(Signatura de la persona sol·licitant o representant legal i segell) 



ANNEX 8. MEMÒRIA PROGRAMES PER ALS QUE ÉS SOL·LICIT ADA LA 
SUBVENCIÓ. 
 
1. Activitats del projecte anual de l’entitat esportiva. 
(Detalleu l’activitat inclosa al projecte anual de l'entitat esportiva per la que sol·liciteu 
subvenció). 
 

• Aspectes Generals    

• Participació     

• Promoció Escoles Esportives  

• Actes i torneigs     

 
2. Descripció de les activitats subvencionables (Omplir per a cada activitat els 
següents apartats). 
 

2.1. PARTICIPACIÓ 
   
 2.1.1. Breu descripció: objectius que es persegueixen. 
 2.1.2. Justificació de l’activitat 
  (motius pels quals considereu que heu de rebre la subvenció sol·licitada) 
 2.1.3. Relació d’Equips i volum de participants (veure Annex 8). 
 2.1.4. Horaris d’Entrenament (veure Annex 9). 
 2.1.5. Horaris de competició (veure Annex 10). 
 2.1.6. Esportistes (veure Annex 11). 
 2.1.7. Nivell de formació dels tècnics esportius  (veure Annex 12). 
 2.1.8. Altre documentació a adjuntar 
 - Certificat d’adhesió a la competició federada. 
  
2.2. PROMOCIÓ ESCOLES ESPORTIVES 
   
 2.2.1. Breu descripció 
 2.2.2. Justificació de l’activitat 
  (motius pels quals considereu que heu de rebre la subvenció sol·licitada) 
 2.2.3. Relació d’Equips i volum de persones participants (veure Annex 8). 
 2.2.4. Horaris d’Entrenament (veure Annex 9). 
 2.2.5. Horaris de competició (veure Annex 10). 
 2.2.6. Esportistes (veure Annex 11). 
 2.1.7. Nivell de  formació de les persones  tècniques  esportives  (veure  Annex  
           12) 
 2.2.8. Altre documentació a adjuntar 
 - Certificat de l’Ajuntament d’Escola d’Iniciació Esportiva  
 
2.3. ACTIVITATS I TORNEJOS 
   
 2.3.1. Nom de l’Activitat, lloc i dates de realització. 
 
 
 



 2.3.2. Breu descripció: objectius que es persegueixen; el número i edat de les 
persones a qui s’adreça; els dies i hores de realització; una descripció 
dels espais necessaris; la titulació del personal responsable i la seva 
vinculació contractual amb l'entitat organitzadora, les quotes a abonar per 
la contraprestació del servei. 

 2.3.3. Justificació de l’activitat (motius pels quals considereu que heu de rebre       
            la subvenció sol·licitada). 
 2.3.4. Altre documentació a adjuntar 
 

3. Pressupost per programes 
 

CONCEPTES INGRESSOS Aspectes 
Generals Participació Promoció Actes 

tornejos TOTAL 

      
      
      
      
      
      
      
      
TOTAL INGRESSOS      

 

CONCEPTES DESPESES Aspectes 
Generals Participació Promoció Actes 

tornejos TOTAL 

      
      
      
      
      
      
      
      
TOTAL DESPESES      

 

RESULTAT      

 
I per a què així consti als efectes oportuns, signo aquest certificat amb el vist i plau de 
la presidència de l’Associació/entitat esportiva.  
                    
    Vist i plau 
 
 
 
 
 
                 President/Presidenta                               Secretari/Secretària 
 
 
A _____________________________, ________ de ________________ de  20___ 



ANNEX 9. RELACIÓ D’EQUIPS I VOLUM DE PERSONES PARTI CIPANTS 
 

Persones 
Esportistes 

Empadronades 

Persones 
Esportistes 

No 
Empadronades 

Númer
o 

Equips 
Equip Categoria 

Masculí Femení Masculí Femení 

TOTALS 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        

 
 



ANNEX 10. HORARIS D’ENTRENAMENTS 
 

 Setmana Temporada 

Equip Instal·lació Horari Dies Total hores Total Hores 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

TOTAL HORES D’ENTRENAMENT  
 



ANNEX 11. HORARIS DE COMPETICIÓ 
 

Equip 

Horari 
Partits 
oficials 
locals 

Total hores 
partits 
oficials 

Horari 
Partits 

amistosos 
locals 

Total hores 
partits 

amistosos 

Total 
Hores 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

TOTAL HORES COMPETICIÓ  
 



ANNEX 12. PERSONES ESPORTISTES 
   
       * Omplir una per equip o categoria 
 

CATEGORIA   DIVISIÓ  

 
 Núm. 

Llicència / 
DNI 

Cognoms Nom Data de 
Naixement Adreça Població 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Els jugadors/res s’hauran d’acreditar mitjançant fitxa federativa o inscripció d’equips en els ens corresponents: federacions o consells esportius. 
 
 
 



ANNEX 13. NIVELL DE FORMACIÓ DE LES PERSONES TÈCNIQ UES ESPORTIVES 
 

Núm. Llicència / 
DNI Cognoms Nom Titulació 

Entrenador/a 
d’Escola 
Esportiva 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Les titulacions acreditades al document hauran de presentar-se mitjançant fotocopia compulsada. 
 



ANNEX 14. 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  



ANNEX 15. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES 
I AMB LA SEGURETAT SOCIAL 
 
 
Nom entitat: 
 

 
 
CIF: 
 

Nom i cognoms de qui 
subscriu: 

 
 
 

NIF/NIE: 

 
Caràcter amb el que actua 
 

 

 
 
________________________________ DECLARA  sota la seva responsabilitat que 
l'entitat a la qual representa (empleneu les lletres A o B) 
 
A. NO ESTÀ OBLIGADA A LA PRESENTACIÓ DE: (marqueu el que correspongui). 
 

� Certificat positiu de l'Agència Tributària , donat que: 
 

� No exerceix activitat subjecta a l'IAE. 
� No està obligada a la presentació de la declaració del'Impost de 

Societats. 
� No està obligada a la presentació de declaracions de l'IVA. 
� No ha efectuat, en els 12 mesos anteriors a a questa data, 

retencions per IRPF a professionals. 
 

� Certificat positiu de la Tresoreria General de la S eguretat Social , 
donat que: 

 
� No té treballadors/res 
� No està inscrita en cap règim de la Seguretat Social 

 
 
B. ES TROBA AL CORRENT DE LES SEVES OBLIGACIONS TRI BUTÀRIES I AMB 

LA SEGURETAT SOCIAL  i que aquesta declaració substitueix la presentació dels 
corresponents certificats acreditatius en tant que: (marqueu el que correspongui) 

 
� És beneficiària d'una subvenció destinada a finançar projectes 

d'investigació. 
� És beneficiària d'una subvenció d'import no superior a 3.000 €. 
� Es tracta d'una entitat sense afany de lucre i la subvenció està 

destinada a finançar projectes o programes d'acció social o 
cooperació internacional (S'inclouen en aquest apartat les 
federacions, confederacions o agrupacions de les anteriors entitats). 

 
  A                                                     a                 de                              de 20 
 
 
 

Signatura del/de  la beneficiari/ària o representant legal i segell de l'entitat 
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