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Núm. d’expedient:  ______/____________/________ 
  
 
 
 

Sol·licitud per participar en el Premi Voluntariat per a l’any 2015 
 
 
Dades de la persona representant legal de l’entitat 
Nom 
      

Primer cognom 
      

Segon cognom 
      

DNI/NIF/NIE  
      

Càrrec 
      

Telèfon 
      

Adreça electrònica  
      

 
 
 
Dades de l’entitat  
Nom de l’associació/entitat 
      

NIF 
      

Núm. d’inscripció en el Cens d’Entitats de Voluntariat 
      
Tipus de via (plaça, carrer, etc.) 
      

Nom de la via 
      

Número 
      

Bloc 
      

Escala 
      

Pis 
      

Porta 
      

Codi postal 
      

Població 
      

Telèfon fix 
      

Telèfon mòbil 
      

Fax 
      

Adreça electrònica 
      

 
 
 
Adreça a l’efecte de notificació (empleneu-la només en el cas de ser diferent de l’apartat anterior) 
Adreça 
      
Codi postal 
      

Població 
      

Telèfon fix 
      

Telèfon mòbil 
      

Fax 
      

Adreça electrònica 
      

 
 
 
Àmbit d’actuació de l’entitat  

 Ambiental 
 Comunitari 
 Cultural 
 Internacional 
 Social 

 
 
 
Nom del projecte  

Títol:       
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Autoritzacions / Declaracions 

 

Autoritzo el Departament de Benestar Social i Família a consultar les meves dades a altres organitzacions o organismes per 
comprovar si compleixo les condicions requerides per accedir a l'objecte d'aquesta sol·licitud i pugui consultar-les durant la seva 
vigència. 

 

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent:  
 

Autoritzo al Departament de Benestar Social i Família a facilitar les dades aportades quan una altra administració o organisme les 
requereixi per fer els tràmits en que sóc part interessada. 
 

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent:  
 

Declaro sota la meva responsabilitat: 
 

1. Que ostento la representació legal de l’entitat i disposo de la seva conformitat per presentar  aquesta sol·licitud. 
 

2. Que l’entitat que represento està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de 
Catalunya, i està al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.  
 

3. Que l’entitat que represento no es troba en cap circumstància prevista a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.  
 

4. Que compleix els requisits establerts als articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 

5. Assenyaleu l’opció corresponent: 
 

 Declaro que l’entitat té un nombre de 50 o més treballadors/es i compleix l’obligació que estableix l’article 42 del Reial decret legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 
social, de donar ocupació almenys a un 2% de treballadors/es discapacitats/ades sobre el nombre total de treballadors de l’entitat o d’aplicar 
les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril.  
 

  Declaro que l’entitat té un nombre inferior a 50 treballadors/es o no en té cap.  
 

6. Que l'entitat compleix amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i amb l'adopció de mesures 
per a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. En el cas d’entitats amb una plantilla igual o superior a 25 
persones, s’elaborarà una memòria en què s’indiquin els mitjans que s’utilitzen, amb l'acord dels agents socials, per prevenir i 
detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir en els centres de treball, de conformitat amb els 
articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i d'acord amb la disposició 
addicional setena de la Llei 5/2008 esmentada, que afegeix un nou apartat 7 a l'article 92 del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya. 
 

7. Que l’entitat no ha estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador en relació amb les subvencions rebudes en la 
convocatòria de l’any anterior. 
 

8. No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o 
molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei 
sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost. 
 

9. Que compleixo amb les obligacions i no incorro en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 
 

10. Que l’entitat que represento està al corrent de pagament d’obligacions per a reintegrament de subvencions. 
 

11. Assenyaleu l’opció corresponent: 
 

 Declaro que l’entitat ja inclou als seus estatuts les prescripcions mínimes especificades a l’article 321-4.1, o a l’article 331-9 de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya (CcCat) i no cal adaptació al  nou marc legal. 
 

 Declaro que l’entitat ha adaptat els seus estatuts a les prescripcions mínimes especificades a l’article 321-4.1 o a l’article 331-9 de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya (CcCat). 
 

 Declaro que la fundació ha presentat els comptes anuals davant el protectorat de la Generalitat (article 336.3 de la Llei 4/2008, de 24 
d’abril, del llibre III del Codi civil de Catalunya (CcCat). 
 

 Declaro que l’associació ha elaborat els comptes anuals i els ha fet accessibles al públic d’acord amb l’article 322.15 de la Llei 4/2008, de 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya (CcCat). (Només en el cas de ser una associació declarada d’utilitat pública)   
 

 Declaro que l’entitat no està subjecta a les prescripcions del llibre tercer del Codi civil de Catalunya (CcCat). 
 

12. Que estic informat/da que la presentació d’aquesta sol·licitud implica l’acceptació de les bases i del contingut de l’apartat de 
comunicació que consta en aquesta sol·licitud. 
 

13. Que em comprometo a complir les condicions i obligacions establertes en les bases de la convocatòria i en la normativa de 
subvencions i que la informació i els documents aportats en aquest procediment són de contingut absolutament cert. 
 

Població  
      

Data  
      

Signatura de la persona representant legal de l’entitat Segell de l’entitat 
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Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud (marqueu amb una X la casella corresponent a la documentació que presenteu) 
 

 1) Fotocòpia del NIF de l’entitat. (1) i (2) 
 

 2) Fotocopia del NIE o passaport de la persona representant legal de l’entitat, si s’escau.                    
 

 3) Certificat expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals i 
tributàries de l’Estat. (2) 
 

 4) Certificat expedit per l’Agència Tributària de Catalunya, d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals i tributàries 
amb la Generalitat de Catalunya. (2) 
 

 5) Certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la 
Seguretat Social. (2) 
 

 6) Original imprès de la memòria breu de presentació de l’entitat, dades completes i logotip d’aquesta. 
 

 7) Original imprès del projecte que es presenta a la convocatòria.  
 

 8) Original imprès d’aquella documentació complementària que l’entitat considera necessària per la valoració del projecte, si 
s’escau.  
 

 9) Pressupost detallat del cost del projecte així com la previsió i import de les diferents fonts de finançament previstes, segons 
Annex 1 d’aquest imprès de sol·licitud. 
 

 10) Proposta de mecanismes de difusió previstos, segons Annex 1 d’aquest imprès de sol·licitud. 
 

 11) CD o DVD que conté la documentació dels apartats 6 i 7 anteriors, i del 8 si s’escau, elaborada i suportada amb qualsevol 
processador de textos, tancat en format word o pdf.  
 
(1) Si ja s’ha presentat aquesta documentació al Departament de Benestar Social i Família, no han transcorregut més de 5 anys i no hi ha 
hagut cap modificació, cal fer-ho constar en l’apartat “Documentació ja aportada”. 
(2) En cas que autoritzeu al Departament de Benestar Social i Família a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme, no 
caldrà que aporteu aquesta documentació.  

 
 
Documentació ja aportada 
Declaro que aquesta entitat ha aportat al Departament de Benestar Social i Família, en exercicis anteriors, la documentació que es 
detalla a continuació, que no han transcorregut més de cinc anys des de la presentació i que les dades contingudes no han sofert cap 
modificació. 
Relació de documents Any de presentació Departament 
Fotocòpia del NIF de l’entitat.             
Fotocòpia del NIE o passaport de la persona representant legal 
de l’entitat, si escau. 

            

 
Comunicació del Departament de Benestar Social i Família a la persona sol·licitant 
1. En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer ”Subvencions de la DGACC”. La finalitat del fitxer és la gestió de les 
sol·licituds de subvencions de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària i enviar comunicacions sobre noves subvencions i 
convocatòries de la Direcció General. 
 
La unitat responsable del fitxer és la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les 
mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment. 
 
Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes 
per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció General D’Acció Cívica i Comunitària per correu 
postal (Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgacc.benestar@gencat.cat i signat 
electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut). 
 
2. El termini màxim per resoldre i notificar la sol·licitud és de cinc mesos a comptar a partir de l’endemà de la data de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini s’entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.  
 
3. Aquest premi se sotmetrà al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament. 
 
4. D’acord amb l’art 35 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, s’entén per declaració responsable el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva 
responsabilitat, que compleix els requisits establerts en la normativa vigent per a accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per a 
l’exercici, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la 
vigència d’aquest reconeixement o exercici. La presentació de la declaració responsable faculta el Departament a verificar la 
conformitat de les dades que s’hi contenen sempre que sigui possible, o bé a efectuar el requeriment de documentació quan resulti 
necessari. 
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ANNEX 1: Premi Voluntariat 2015 
 

Dades de l’entitat 

Denominació de l’entitat 
      

NIF de l’entitat 
      

Nom del projecte 
      

 
 

Dades econòmiques del projecte 

1. Desglossament per conceptes del projecte (despeses de personal, material...) 

Concepte  Import  

            € 

            €

            €

            €

            €

Import  total de la despesa       €

 
2. Indicació dels recursos propis i altres fonts de finançament 
 
2.1 Aportació econòmica prevista per part de l’entitat per aquest projecte:            € 
 
2.2 Aportació econòmica prevista d’altres administracions públiques o entitats privades: 
 

Organisme/institució/empresa: Import sol·licitat o que es sol·licitarà 

           € 

           € 

           € 

           € 

TOTAL 2.2      € 

 

 
Mecanismes de difusió del projecte previstos 
 
Com es farà la difusió del projecte? Quins mitjans es preveu utilitzar? 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Població  
      

Data  
      

 
Signatura de la persona representant legal de l’entitat 

 
Segell de l’entitat 
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