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Gerència de Serveis de Cultura
Pàgina  de 
En compliment de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquesta justificació i la documentació que s'escaigui s'haurà de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania.
La documentació ha de venir signada al final d'aquest document amb signatura digital vàlida.
Consulteu la política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona a l'adreça:
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp.
 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ                
Activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre      
 1. DADES DE LA SUBVENCIÓ      
Codi de la Convocatòria
2020/11623
Àrea/Servei/Oficina
40100  - Gerència de Serveis de Cultura
Títol del Projecte
Import sol·licitat (càlcul automàtic: despeses menys ingressos del pressupost a l'annex 2)
Pressupost projecte (càlcul  automàtic: suma de despeses del pressupost a l'annex 2)
Data de finalització de les activitats previstes 
Segons la Base 20 de la convocatòria, la data de finalització determinarà el període de justificació. 
Municipi de realització de les activitats a subvencionar 
 2. DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT          
Nom o raó social
Domicili
CIF/NIF
Localitat
CP
Telèfon mòbil (obligatori a efectes d'avís de notificació)
2n Telèfon
Correu electrònic (obligatori a efectes d'avís de notificació)
2n Correu electrònic
 3. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms
DNI
Càrrec amb el què actua
4. DOCUMENTS QUE INTEGREN LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
ANNEX 1: Memòria de l'activitat per a la qual es demana la subvenció
ANNEX 2: Pressupost de l'activitat. El pressupost d'ingressos no ha d'incloure la subvenció sol·licitada a la Diputació de Barcelona
ANNEX 3: Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària d'acord amb l'art 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions
ANNEX 4: Declaració responsable de protecció de menors d'acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència
5. DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR (marqueu si es va lliurar en anys anteriors o si es lliura adjunta a aquesta sol·licitud)
Descripció de la documentació
(marqueu l'any de lliurament 2020 si s'adjunta amb la sol·licitud)
Any de lliurament
Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF)
Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat acreditant la representació legal de l’entitat de la persona signant de la sol·licitud.
Estatuts de l’entitat
Inscripció registral de l'entitat
El/La sota signant manifesta: 
D'acord amb l'establert a la Llei 11/2007, 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics , amb la presentació d'aquesta sol·licitud:
AUTORITZO expressament a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma directa de les entitats competents l'acreditació d'estar al corrent d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
En el cas de no tenir autorització expressa, s'haurà d'aportar les certificacions previstes als articles 18 i següents del RLGS.
Tractament de les dades de caràcter personal (Base 31 de la convocatòria)
La Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades, en aquest formulari i els seus annexes, amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud basada en una missió de caràcter públic, i no es cediran sense el seu consentiment o una previsió legal, sent conservades de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d'arxiu.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat des d'on la persona Delegada de Protecció de Dades l'atendrà.
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
Pot exercir l'accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu a l'Oficina de Registre (Rbla, Catalunya, 126  - 08008 Barcelona). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
ANNEX 1
MEMÒRIA DE L'ACTIVITAT PER LA QUAL SE SOL·LICITA SUBVENCIÓ
Activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi de la convocatòria
2020/11623
Àrea/Servei/Oficina
40100  - Gerència de Serveis de Cultura
Nom o raó social
2. DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL PROJECTE I LES ACTIVITATS PREVISTES
3. DATES D'EXCECUCIÓ DE LES ACTIVITATS PREVISTES
4. REPERCUSSIÓ ESPERADA EN EL TERRITORI (justificar)
5. ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE
5.1 El vostre paper en l'organització del projecte és de:
5.2. Tasques de planificació, seguiment i avaluació previstes 
6. PLA DE DIFUSIÓ DE L'ACTIVITAT O ESDEVENIMENT
6.1 Mitjans del pla de difusió
Pàgines web de l'entitat
(especificar l'adreça)
Xarxes socials
(especificar els comptes de l'entitat)
Publicacions de l'entitat
6.2 Accions previstes del pla de difusió
7. ALTRES ACTIVITATS CULTURALS ANUALS PREVISTES
Data
Activitat
Municipi
Entitats participants
8. OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR
ANNEX 2
PRESSUPOST PREVIST PER A L'ACTIVITAT PER A LA QUAL SE SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ
Activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA          
Codi convocatòria 
2020/11623
Àrea/Servei/Oficina
40100  - Gerència de Serveis de Cultura          
Nom o raó social
2. PRESSUPOST D'INGRESSOS
Import (€)
Recursos propis
Subvencions d'altres Admin. públiques (recull automàtic import de l'Annex 3)
Aportacions privades (recull automàtic de l'import de l'Annex 3)
Altres ingressos (detallar)    
Total ingressos del pressupost
3. PRESSUPOST DE DESPESES
Import (€)  
Personal (persones integrades en l'estructura de l'entitat)
Contractació externa (consignar conceptes separadament)
Total contractació externa
Material
Despeses indirectes
Altres (consignar conceptes i imports separadament)    
Total altres despeses
Total despeses del pressupost
DIFERÈNCIA entre INGRESSOS - DESPESES   
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA  (Import en euros)
ANNEX 3
Activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Codi convocatòria
2020/11623
 
DECLARA sota la seva responsabilitat :
1. Que l'entitat a la qual representa reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són els següents:
1)   No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajut públics.
2)   No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment, no trobar-se declarada en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni, no 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.
3)   No haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
4)   No 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, 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.
5)   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.
6)   No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
7)   Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament.
8)   No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.
9)   Si es tracta d'una de les agrupacions previstes a l'article 11.3 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).
10) 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 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació.
11) 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.
2. Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la subvenció.
3. Que es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.  
4. Que l'entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per la mateixa activitat a altres Administracions Públiques o entitats privades, les aportacions següents:
Administracions públiques
Identificació de la convocatòria de subvenció
Import subvenció
Total subvencions per al projecte
Entitats privades
Descripció de l'aportació
Import aportació
Total aportacions entitats privades
5. Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la justificació de la subvenció atorgada en el marc d'aquesta convocatòria, l'obtenció d'altres ingressos per a la mateixa activitat.
ANNEX 4
Activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Codi convocatòria
2020/11623
DECLARA sota la seva responsabilitat :
Que, de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, l'activitat objecte de subvenció:
8.2.1.3144.1.471865.466488
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