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DOCUMENT UNIFICAT DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA 

Formulari editable. Llegiu la informació sobre el tràmit, formes de comunicació o notificació, i sobre el tractament de les dades 
personals. Deseu els canvis i aporteu-lo, conjuntament amb la resta de documentació sol·licitada al tràmit 
electrònic: https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/tramits-i-gestions/tots-els-tramits/sollicitar-subvencions-destinades-a-les-
entitats.html 

 Identificació de l’entitat i representant legal d’aquesta 

 Entitat: ____________________________________________________________    CIF de l’entitat: ___________   

Nom i cognoms del representant legal:__________________________________________ DNI-NIF: ___________  

Telèfon mòbil: ________________________________  Telèfon fix: ______________________________________  

Domicili de l'entitat: _____________________________ Codi postal i població: ____________________________  

Adreça electrònica de contacte:  __________________________________________________________________  

Número registre municipal d’entitats:_______________________________________________________________ 

  Adreça a efectes de notificacions o comunicacions 

L’adreça del domicili i electrònica de contacte indicada a l’apartat anterior 

Altre: indiqueu la informació a continuació 

  Nom i cognoms: _____________________________________________________    DNI-NIF: ________________ 

  Telèfon mòbil: ________________________________    Telèfon fix: _____________________________________ 

  Domicili: _____________________________________   Codi postal i població: ____________________________ 

  Adreça electrònica de contacte:  __________________________________________________________________ 

Dades de la subvenció i projecte 

Àmbit i destinatari del projecte (Serveis Socials, Cultura, Educació, Esports, Joventut, Gent gran etc.):  

___________________________________________________________________________________________ 

Títol/s convocatòria/es:

___________________________________________________________________________________________ 

Títol/s del/s projecte/s: 

___________________________________________________________________________________________ 

Any de realització del projecte:___________________         Durada del projecte:___________________________ 

Import/s sol·licitat (euros): _______________________ _______________________ 

_______________________ _______________________ 

  

https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/tramits-i-gestions/tots-els-tramits/sollicitar-subvencions-destinades-a-les-entitats.html


  TD14-010
Sèrie: TBB

Pàgina 2 de 7

Projecte de l’activitat per a la qual es demana subvenció (Referència Doc. 2) 

Completeu les següents dades, en cas de desitjar-ho podeu completar la informació sobre el projecte amb 
l’aportació d’un  document annex a la sol·licitud 

Breu descripció / justificació del projecte: 

__________________________________________________________________________________________ 

Objectius generals del projecte: 

__________________________________________________________________________________________ 

Objectius específics del projecte: 

__________________________________________________________________________________________ 
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Altres dades del projecte: 

- Lloc/s de realització:

_______________________________________________________________________________________

Beneficiaris/àries:_________________________________________________________________________

o Nombre:  _________________________________________________________________________

o Tipologia: ________________________________________________________________________

o Altres: ___________________________________________________________________________

Altres entitats que participaran/col·laboraran en aquest projecte: 

__________________________________________________________________________________________ 

Observacions i altres dades: 

__________________________________________________________________________________________ 
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Pressupost previst per a l’activitat (Referència Doc. 3) 
Previsió d’ingressos:  

Concepte Import (en euros) 

Recursos propis (quotes socis, entrades, ingressos diversos, etc.) 

Altres subvencions públiques rebudes (de la generalitat, diputació, etc.) 

Patrocinadors privats (bancs, caixes, empreses, etc.) 

Ingressos per conceptes diversos (rifes, loteries, etc.) 

Total ingressos previstos 

Previsió de despeses: 

Concepte Despesa 
corrent 

Material 
inventariable 

Import total 
(en euros) 

Material divers (material i serveis) 

Altres despeses (cal especificar-les) 

Serveis (cal especificar-los) 

Actuacions, grups i similars (en general, contractació d’empreses que realitzin l’activitat) 

Total despeses previstes 

Resum d’ingressos i despeses: Indiqueu les quantitats en euros 

Total ingressos 

Total despeses 

Diferència entre ingressos i despeses 

Dades bancàries: 

 Declaro que mantinc el número de c/c on va ser abonada la darrera subvenció que ens vau atorgar 

 Les dades bancàries han canviat. En aquest cas adjunt d’alta / modificació de creditors (Referència Doc. 6). 
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Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per la mateixa finalitat i compromís de 
comunicar a l’Ajuntament les que s’obtinguin en un futur (Referència Doc. 4) 

Declaro sota la meva responsabilitat 

1.Que l’entitat o associació a la qual representa ha sol·licitat (o preveu sol·licitar), per a aquest mateix exercici i
per a aquesta mateixa activitat, les subvencions que es relacionen a continuació:

Subvencions sol·licitades (o que es preveu sol·licitar) a l’Ajuntament de Castellbisbal 
No incloure la subvenció sol·licitada en aquesta convocatòria 

Departament/Àrea a qui es sol·licita la subvenció Import (en euros) 

Subvencions sol·licitades (o que es preveu sol·licitar) a d’altres administracions públiques o entitats privades 

Nom de l’administració pública o entitat privada Import (en euros) 

2. Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Castellbisbal, en el moment de la justificació de la subvenció
que li sigui atorgada en aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions pel mateix exercici i per a la
mateixa activitat

Declaració responsable que l’entitat compleix els requisits exigits i no estar incloses en cap dels supòsits 
previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions (Referència Doc. 5) 

Declaro sota la meva responsabilitat: 

Que l’entitat/centre a la/al qual representa compleix els requisits exigits per a l’atorgament de la subvenció 
sol·licitada i no està inclòs/a en cap dels supòsits previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, 
General de Subvencions, i que són els següents: 

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

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, trobar-se
declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d’acord a la Llei Concursal
sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.

c) Haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarats/ades culpables, a la resolució ferma de qualsevol
contracte celebrat amb l’Administració.

d) 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,
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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.

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

g) No trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que
reglamentàriament es determinin.

h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons
aquesta llei o la Llei General Tributària.

i) 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.

j) Les causes que preveu, pel que fa a la prohibició per contractar, l’art. 20 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
Contractes de les Administracions Públiques, modificada per la Llei 53/1999, de 28 de desembre.

Declaració del compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. En cas que l’entitat estigui 
obligada a tributar a Hisenda i a cotitzar a la Seguretat Social, s’aporten certificacions emeses per les 
administracions corresponents (Referència Doc. 7) 

Declaro sota la meva responsabilitat que l’entitat que represento NO ESTÀ OBLIGADA A LA PRESENTACIÓ DE: 
(Assenyaleu una X) 

 Certificat positiu de l’Agència Tributària, ja que l’entitat compleix tots els requisits següents: 

. No exerceix activitat subjecta a l’IAE 

. No està obligada a la presentació de declaració de l’Impost de Societats 

. No està obligada a la presentació periòdica de l’IVA 

. No ha efectuat, en els 12 mesos anteriors a aquesta data, retencions per IRPF a professionals 

 Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, ja que l’entitat compleix tots els requisits 
següents: 

. No té treballadors/res 

. No està inscrita al règim de la Seguretat Social 

Declaro sota la seva responsabilitat que l’entitat que representa ESTÀ LEGALMENT OBLIGADA A TRIBUTAR A 
HISENDA I COTITZAR A LA SEGURETAT SOCIAL i que per tal d’acreditar que es troba al corrent de les seves 
obligacions adjunta la documentació següent:  
(Assenyaleu una X) 

 Certificació per l’Agència Estatal d’Administració Tributària 

 Certificació expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social 

L’Ajuntament consultarà i obtindrà de forma directa l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics en el cas de resultar beneficiari. En cas que no desitgeu 
que es faci la comprovació directe marqueu a continuació:  . En aquest cas haureu d’aportar els documents 
acreditatius. 
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Adjunto la documentació següent: 

Certificat expedit pel secretari de l’associació que acrediti la representació legal del sol·licitant (Referència Doc. 1) 

Document d’alta/modificació de creditors. Únicament si les dades bancàries s’han modificat respecte la última 
subvenció atorgada per part de l’Ajuntament de Castellbisbal (Referència Doc. 6). 

Fotocòpia del document d'identitat (DNI-NIE-Passaport) del representat legal de l'entitat. Únicament en cas 
que hagi canviat aquest respecte la última subvenció atorgada per part de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Altres (especificar): 

__________________________________________________________________________________________ 

Informació sobre les comunicacions i notificació de la resolució: 

Les comunicacions o notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud es faran per mitjans electrònics d’acord amb 
els articles art. 14, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, enviant-se a la persona indicada a la sol·licitud, mitjançant un avís a l’adreça electrònica indicada. 

La informació completa sobre les característiques i la forma de notificació o comunicació de la resolució es pot 
consultar a la pròpia l'Oficina d’Atenció  Ciutadana  de  l’Ajuntament  de  Castellbisbal  i  al  web:  
https://oficinavirtual castellbisbal cat/portalCiutada/portal/literal do?opc id=10201&pes cod=1&ent id=2&idioma=2 

Informació sobre el tractament de les vostres dades personals: 

El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és l’Ajuntament de Castellbisbal amb la 
finalitat de disposar de les dades personals mínimes necessàries (entre d'altres: nom i cognoms, adreces personals 
i números de contacte) que permetin l’assentament de la sol·licitud al Registre d'entrada de documents de 
l’Ajuntament de Castellbisbal i la seva gestió administrativa per part del servei municipal corresponent, així com la 
seva conservació en arxiu públic. Es pot consultar la informació completa a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Castellbisbal i a la Seu electrònica: 
https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/normativa-municipal/3354-proteccio-de-dades/ . 

Informació sobre la consulta de documents d'altres administracions en motiu del tràmit: 

D'acord amb l'art. 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en motiu de la tramitació de la vostra sol·licitud l'Ajuntament pot obtenir les dades i documents 
necessaris d'altres Administracions Públiques. En cas que us hi oposeu heu d'assenyalar-ho a continuació: 

Data:  Castellbisbal,____________________________   Signatura _____________________________________ 

 (únicament en cas de presentar-ho en suport paper) 

Sr/a. alcalde/essa - president/a de l'Ajuntament de Castellbisbal 
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