
SUBVENCIONS PER A ENTITATS - SOL·LICITUD

Dades d'identificació de l’entitat:
Nom:         NIF:
Adreça:         Codi postal:       
Població:
Telèfon de contacte: Adreça e-mail:
Número de registre de l'entitat:

Dades de la persona responsable de l’entitat:
Nom i cognoms: DNI:
Adreça: Codi postal:
Població:
Telèfon de contacte:                                  Adreça e-mail:
Càrrec: PRESIDENT/A Només el president/a de l’entitat pot fer la sol·licitud 

SOL·LICITA una subvenció per a la realització del projecte:

Import total del projecte presentat:
Modalitat:
Línia de subvenció a la qual concórrer:

Quantitat total de la subvenció sol·licitada:
Documentació que s’adjunta:

• MEMÒRIA TÈCNICA: Descripció, objectius i execució del projecte pel qual es demana
subvenció

• MEMÒRIA ECONÒMICA:
o Dades econòmiques del projecte pel qual es demana subvenció
o Pressupost global de l'entitat per l'any en curs (         )
o Detall de la liquidació del pressupost de l'any anterior (           )

• CERTIFICATS:
o Certificat de l'acord de l'aprovació del pressupost de l'any en curs (    )
o Certificat de la liquidació del pressupost de l'any anterior (           )
o Declaració de compliment dels requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària
o Autorització obtenció certificat Agència Tributària
o Declaració jurada no obligació de presentar declaració Seguretat Social
o Imprès d'alta o modificació de dades bancàries, si s'escau

Sant Celoni,
Signatura i segell de l’entitat 

Any en curs:
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MEMÒRIA TÈCNICA

Nom del projecte pel qual es demana subvenció: 

Descripció general del projecte: breu explicació del projecte on es posi de manifest el seu grau 
d'interès púplic

Objectius del projecte i resultats esperats: quins són els objectius que es vol acomplir amb la 
realització d’aquest projecte, relacionats amb la línia de subvenció sol·licitada, i quins 
resultats concrets s’esperen de cada objectiu. Els objectius es plantegen en forma d’enunciats i 
sempre comencen amb un verb en infinitiu 

Objectius Resultats esperats 
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Execució del projecte:
Llista d’activitats o actuacions que formen part del projecte pel qual es demana subvenció i 
que generaran despeses objecte de justificació 

Activitat o actuació Breu descripció Participants o 
beneficiaris 
esperats 
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Dades econòmiques del projecte:
S’han de concretar les despeses que generarà el projecte pel qual es demana subvenció i 
especificar quins ingressos serviran per finançar-lo.  

Despeses 
Activitat o actuació Concepte Import 

Total despeses 

Ingressos 
Activitat o actuació Concepte Import 

Subvencions previstes 
Ajuntament de Sant Celoni 

Altres subvencions 

Total ingressos 

Resultat final (ingressos - despeses) 

MEMÒRIA ECONÒMICA
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Pressupost global de l'entitat per l'any:
Nom de l'entitat:
NIF:
Cal especificar totes les despeses de l’entitat incloent el projecte pel qual es demana 
subvenció, les despeses ordinàries i altres activitats o projectes que es portin a terme 
(encara que no siguin objecte de subvenció). També cal detallar tots els ingressos dels 
quals disposa l’entitat; quotes dels socis, subvencions i ajuts, donacions, ingressos per 
activitats, etc. 

Despeses 
Concepte Import 

Total despeses 

Ingressos 
Concepte Import 

Subvencions previstes 
Ajuntament de Sant Celoni 

Altres subvencions 

Total ingressos 

Resultat final (ingressos - despeses) 
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Detall de la liquidació del pressupost de l'any o compte de pèrdues i guanys de l'entitat de
l'any Pressupost executat l'any anterior

Entitat:
NIF:

Despeses 
Concepte Import 

Total despeses 

Ingressos 
Concepte Import 

Subvencions rebudes 
Ajuntament de Sant Celoni 

Altres subvencions 

Total ingressos 

Liquidació any  (ingressos - despeses) 
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Certificat de l'acord de l'aprovació del pressupost de l'any
Dades relatives a la persona representant de l’entitat que estén el certificat: 
En/Na
amb NIF
Secretari/a de l’entitat 
inscrita amb el número                en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament.

CERTIFICO

1. El dia es va reunir l’Assemblea general ordinària de socis, degudament 
convocada pel/per la presidenta/t, Sr/a:
per a l’aprovació del pressupost de l’exercici  :

2. A l’esmentada reunió van concórrer un nombre de socis sobre el total de           que
figuren en la relació actualitzada de socis, en convocatòria, amb quòrum 
suficient, d’acord amb els estatuts de l’entitat.

3. Per majoria amb el vot favorable del         % de les persones presents o representades, es van 
adoptar els acords següents:  Aprovar el pressupost de l’exercici           tal com consta al 
document Pressupost global de l'entitat per l'any

I perquè així consti, expedeixo aquest certificat 

El/la secretari/ària
(Signatura i segell de l’entitat)

Sant Celoni,

CERTIFICAT
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Certificat de l'acord de l'aprovació de la liquidació econòmica del pressupost de

Dades relatives a la persona representant de l’entitat que estén el certificat:
En/Na                                                                                        , amb NIF        
secretari/ària de l’entitat        
inscrita amb el número               en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament:

CERTIFICO 

1. El dia  , es va reunir l’Assemblea General Ordinària de socis, degudament 
convocada pel/per la president/a, Sr/a. 
per l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici

2. A l’esmentada reunió van concórrer  socis, sobre un total de  que figuren en la 
relació actualitzada de socis, en  convocatòria, amb quòrum suficient, 
d’acord amb els estatuts de l’entitat.

3. Per majoria amb el vot favorable del  % de les persones presents o representades, 
es van adoptar els acords següents: Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici
           tal com consta al document Detall de la liquidació del pressupost de l'any

I perquè així consti, expedeixo aquest Certificat. 

El/la secretari/ària  
(signatura i segell de l’entitat) 

Sant Celoni,
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Declaració jurada conforme es compleixen els 
requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària 

Dades relatives al/la president/a de l'entitat:
Nom i cognoms: NIF:
President de l'entitat:
amb NIF:

DECLARA
Que l'entitat que presideix no concorre en cap de les circumstàncies següents:

a) Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvencions o ajuts públics.

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol
procediment, haver estat declarada en concurs, haver estat subjecte a intervenció judicial o haver
estat inhabilitada d'acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació
fixat a la sentència de qualificació del concurs.

c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagi estat declarada culpable, a la resolució ferma
de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.

d) Haver estat sotmeses la persona física, els administradors/es de les societats mercantils o els
que tinguin la representació legal d'altres persones jurídiques a 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 públiques, o que es tracti de qualsevol dels
càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
en els termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes
matèries.

e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents.

f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat per reglament com a paradís fiscal.

g) No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

h) Haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària.

i) Estar sotmesa a les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei
orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

j) Haver-li estat suspès el procediment administratiu d'inscripció perquè s'hi hagin trobat indicis
racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002,
mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la
inscripció al registre corresponent.

I, perquè així consti, signo la present declaració jurada.

Signatura i segell de l'entitat 

Sant Celoni,
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AUTORITZACIÓ DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL D’UNA ENTITAT PERQUÈ UNA 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA PUGUI DEMANAR A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA SI L’ENTITAT ESTÀ AL 
CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES  

CONCESSIONS D’AJUDES I SUBVENCIONS 

La persona signant autoritza l’Ajuntament de Sant Celoni a sol·licitar a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària,  les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries de 
l’entitat de la qual és representant, per comprovar el compliment dels requisits establerts per 
obtenir, percebre i mantenir la subvenció i/o ajuda. 

Aquesta autorització s’atorga exclusivament als efectes del reconeixement, seguiment i control 
de la subvenció i/o ajuda esmentada anteriorment i en aplicació del que disposa la disposició 
addicional quarta de la Llei 40/1998, que manté la seva vigència una vegada ha entrat en vigor 
el Reial decret Legislatiu 3/2004, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques, i el l’article 95.1 K) de la Llei 58/2003, General Tributària, que 
permeten, prèvia autorització de la persona interessada, la cessió de les dades tributàries que 
necessitin les administracions públiques per al desenvolupament de les seves funcions. 

A) Dades de l’entitat o col·lectiu que sol·licita la subvenció:

Nom:

NIF:

B) Dades de la persona que autoritza (només en cas que sigui una persona jurídica o una entitat
de l’article 35.4 de la Llei General Tributària) (el/la president/a)

Nom i cognoms:

NIF:

Signatura, 

Sant Celoni,

Nota: L’Autorització concedida per la persona signant pot ser revocada en qualsevol moment 
mitjançant un escrit dirigit a l’Ajuntament de Sant Celoni. 
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Declaració jurada no obligació de
presentar declaració Seguretat Social 

Dades relatives a la persona que signa la declaració: 
Nom i Cognoms:
NIF:
Càrrec: President/a 

Dades relatives a l’entitat o col·lectiu: 
Entitat:
NIF:
Adreça:             Codi Postal:
Població:         Telèfon:
Adreça e-mail:

En compliment d’allò establert a l’article 22 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, formula el següent: 

DECLARACIÓ JURADA

Que l’entitat
no està obligada a presentar les declaracions o documents a que es refereix l’article 
19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de compliment d’obligacions 
amb la Seguretat Social. 

El que manifesto per acreditar el compliment dels requisits necessaris per a ser 
beneficiari de subvencions concedides per l’Ajuntament de Sant Celoni. 

Signatura i segell de l’entitat, 

Sant Celoni,
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