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BASES REACTIVEM LA CULTURA 

 

ANTECEDENTS 

El sector cultural esdevé un motor fonamental de desenvolupament econòmic i social. 
Més enllà del seu valor educatiu i cohesionador, la cultura juga un paper fonamental 
en l’economia, incrementant el nombre el llocs de treballs directes i esdevenint un 
important sector productiu en l’àmbit econòmic. 

Després de la crisi del 2010 i d’assolir els pitjors resultats econòmics en el sector l’any 
2013, les dades del 2017 mostraven a una progressiva recuperació econòmica del 
sector cultural.  

Ocupació. El volum d’ocupació cultural l’any 2018 va ser de 690.300 persones, un 
3’6% de l’ocupació total a l’Estat.  

Empreses culturals. A principis del 2018, a l’Estat hi havia registrades 122.673 
empreses relacionades amb el món cultural, un 3’7% del total d’empreses recollides al 
DIRCE. Del total d’aquestes empreses, el 82’2% corresponen a la indústria i serveis 
culturals, i el 17’8% restant corresponen a activitats de comerç i lloguer de béns 
culturals.  Catalunya concentra el 20’1 % d’aquestes empreses culturals. 

Consum cultural. En relació al consum cultural, l’any 2018, la despesa de les llars en 
béns i serveis culturals va ser de 12.714 milions d’euros, representant un 2’3 % del 
total de despesa estimada en béns i serveis. 

PIB. Segons dades oficials, l’any 2018, l’aportació del sector cultural al PIB espanyol 
es va xifrar en 2’4%, situant-se en 3’2% si es considera el conjunt d’activitat econòmica 
vinculada amb la propietat intel·lectual. 

A Catalunya. A Catalunya, la despesa pública adreçada al sector cultural ascendia a 
930.948€ l’any 2017. El 56’41% d’aquesta despesa va ser aportada pels Ajuntaments, 
el 29’8% per la Generalitat de Catalunya, l’11’02% per les Diputacions, el 2% provenia 
de l’Estat espanyol i el 0’7% dels Consells Comarcals.  

L’any 2017 es comptabilitzaven 39.558 empreses culturals enregistrades amb un total 
de 104.725 llocs de treball. 

S’inverteix una mitjana de 353€ per llar i 144€ per persona en serveis culturals.  

Segons l’informe de l’Estat de la Cultura i les Arts (CONCA 2018), el teixit cultural 
català es nodreix d’una gran tradició associativa que queda palesa en les 3.243 
associacions censades pel Gabinet Tècnic del Departament de Cultura. Aquestes 
entitats tenen més de 482.000 associats/des, generen 3.626 llocs de treball i disposen 
de més de 46.000 persones voluntàries que hi col·laboren de forma habitual.  

A Sant Boi. Malauradament, a nivell local no es disposen amb exactitud de dades 
econòmiques de l’impacte econòmic del sector estrictament cultural a Sant Boi, en 
termes directes ni indirectes. No obstant, segons fonts pròpies, consta que a 31 de 
desembre de 2019 hi havia 330 persones ocupades en activitats artístiques i 
d’entreteniment, de les quals el 47% (156 persones) s’han vist afectades per un ERTO. 
Tot i que aquesta dada engloba més àmbits que l’estrictament cultural, des de 
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l’Ajuntament s’han mantingut trobades amb una trentena de professionals per conèixer 
de primera mà la seva situació.  

Atesa l’emergència que el sector està patint i per tal de donar suport a la creació i 
l’edició, la formació en les arts, i la dinamització sociocultural a la ciutat, l’Ajuntament 
de Sant Boi, aprova les següents Bases: 

 

1. OBJECTE  

L’objecte de les presents bases particulars és la regulació́ de la concessió́ de 

subvencions adreçades al sector cultural de la ciutat en el marc del Pla de Xoc 
elaborat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a fer front a les conseqüències 
econòmiques i socials de la Covid-19.  

Aquests ajuts es divideixen en dues línies. La primera línia, de 20.000 € s’adreça a les 
escoles i acadèmies de formació en les arts de Sant Boi, per compensar la davallada 
d’ingressos provocada pels efectes de la Crisis de la Covid-19, amb l’objectiu de 
promoure la contractació de personal docent i l’autoocupació, així com garantir la 
continuïtat de la formació de l’alumnat, com a aposta de futur. La segona línia d’ajuts, 
de 30.000 €, s’adreça a noves iniciatives i nous projectes culturals santboians que es 
desenvolupin durant l’any 2020 i que generin un impacte econòmic i social a la ciutat.  

 

2. FINALITAT  

El sector cultural en general, i també el de Sant Boi, està patint fortament la crisis 
generada pel Covid-19 i l’Ajuntament de Sant Boi posa a l’abast de la comunitat 
aquestes línies de suport per ajudar i preservar la cultura com a sector prioritari.  

Aquestes subvencions tenen la finalitat d’impulsar i reactivar l’activitat cultural en la 
seva dimensió econòmica i social de la nostra ciutat promovent actuacions que ajudin 

a desenvolupar nous projectes per donar resposta als nous comportaments, hàbits de 

formació i consum cultural, així com també a les noves maneres de desenvolupar 

l'activitat.  

 

3. DESTINATARIS, REQUISITS PER OBTENIR LA SUBVENCIÓ I 

COMPATIBILITATS  

Podran ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques o jurídiques en les que 

no concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions, i que estiguin al corrent de les obligacions 

fiscals de l’Ajuntament, de la resta d’administracions i de la Seguretat Social. D'altra 
banda, les empreses beneficiàries també s'hauran de mostrar compromeses i amb 

voluntat de mantenir els seus llocs de treball, sempre i quan les condicions de mercat 
siguin favorables.  
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Poden sol·licitar subvencions de la línia 1 les persones físiques o jurídiques titulars 

d’una activitat professional vinculada a la formació continua en les arts (música, dansa, 
teatre i arts plàstiques) ubicada a Sant Boi de Llobregat amb la corresponent 
Declaració Censal d’Hisenda d’inici d’activitat (Model 036 o 037 o PAC DUE).  
 
Poden sol·licitar subvencions de la línia 2: 

1. Entitats sense afany de lucre que tinguin seu o delegació a Sant Boi de 
Llobregat i que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. 

2. Les persones físiques veïnes de Sant Boi de Llobregat, ja sigui a títol individual 
o en representació d’un grup de persones, que presentin, d’acord amb la 
legalitat vigent, un projecte de caràcter cultural. 

3. Professionals del sector cultural amb seu o centre de treball a Sant Boi i amb la 

corresponent Declaració Censal d’Hisenda d’inici d’activitat (Model 036 o 037 o 
PAC DUE).  

Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats. No obstant això, l’import dels ajuts rebuts no 

podrà superar el cost total de l’activitat o projecte a desenvolupar.  

 

4. CONCEPTES SUBVENCIONABLES I CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES 
SOL.LICITUDS  

LÍNIA 1: ESCOLES I ACADÈMIES DE FORMACIÓ EN LES ARTS. 

Conceptes subvencionables  

Els ajuts, per import màxim de 2.000 euros, estan destinats a les escoles i acadèmies 
de formació en les arts estan adreçats a compensar la davallada d’ingressos 
provocada pels efectes de la Crisis de la Covid-19. Seran subvencionables actuacions 
relacionades amb la contractació de personal docent i l’autoocupació i aquelles que 
impliquin la implementació de mesures que assegurin la continuïtat de la formació de 
l’alumnat. 

Les despeses subvencionables, facturades i pagades al llarg del 2020, seran les 

següents:  

• Contractació d'assessoria externa i gestoria, per a la gestió dels efectes de la 

crisis del Covid-19 
• Contractació extra de serveis de neteja i higiene. 
• Despeses de consum d’aigua, electricitat, telefonia i internet. 
• Despeses de contractació de personal (quotes seguretat social,...) 
• Qualsevol altre despesa necessària de funcionament de l’escola i/o acadèmia. 

No es podran acollir a aquesta convocatòria de subvencions, les escoles i/o 
acadèmies que ja tinguin conveni o subvenció vigent amb l’Ajuntament de Sant Boi en 
concepte de formació cultural. 

 

 

 

3 / 19

Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 13520417075657454377



 

4 

  

Criteris de valoració:  

Nombre de treballadors (màxim 10 punts)  

1 o 2 professors/es 2 punts 
3 professors/es 4 punts 
4 professors/es 6 punts 
5 professors/es 8 punts 
Més de 5 professors/es 10 punts 
 

Import de la despesa generada a l’Escola a partir de la primera declaració de 
l’estat d’alarma (màxim 10 punts)  

De 501 euros a 1.000 euros 2 punts 
De 1.001 euros a 1.500 euros 4 punts 
De 1.501 euros a 3.000 euros 6 punts 
De 3.001 euros a 5.000 euros 8 punts 
Més de 5.001 euros 10 punts 
 

Per afectació Covid19 (màxim 5 punts)  

- Persones autònomes que hagin hagut de cessar la seva activitat i/o escoles 
o acadèmies que hagin hagut d’aplicar un ERTE a més del 75% dels seus 
treballadors/es 

5 
punts 

- Escoles o acadèmies que hagin hagut d’aplicar un ERTE a a entre un 30 i 
75% dels seus treballadors/es. 

3 
punts 

- Escoles o acadèmies que hagin hagut d’aplicar un ERTE a a menys d’un 
30% dels seus treballadors/es. 

1 punt 

 

Contractació d'empreses proveïdores i/o personal docent local (màxim 5 punts) 

Es ponderarà en funció del % de despesa que està prevista contractar a 
empreses proveïdores i/o personal docent empadronat a Sant Boi en relació a 

l l'import total de pressupostos i factures presentades 

5 
punts 

Total punts màxims:       30 punts 
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LÍNIA 2: SUPORT A INICIATIVES I PROJECTES CULTURALS. 

Conceptes subvencionables  

Ajuts destinats a projectes presentats per la comunitat cultural santboiana per 
desenvolupar iniciatives i nous projectes culturals que generin un impacte econòmic i/o 
social a la ciutat, per un import màxim de 2.000 euros.  

Les despeses subvencionables, facturades i pagades al llarg del 2020, seran les 

següents:  

• Honoraris professionals que tinguin relació directe amb el projecte o activitat. 

• Despeses de producció per al projecte o activitat 

• Despeses de comunicació per al projecte o activitat 

Només es podrà obtenir una subvenció per persona física o jurídica peticionària. 

No seran subvencionables projectes presentats a la convocatòria general de 
subvencions 2020. 

Criteris de valoració:  

Genèrics (màxim 110 punts)  

Qualitat i impacte ciutadà del projecte Fins a 20 punts 
Fomentar la cohesió social  Fins a 20 punts 
Grau d’innovació cultural i singularitat del projecte Fins a 15 punts 
Col·laboració amb persones, col·lectius i grups artístics del municipi Fins a 15 punts 
Sostenibilitat econòmica del projecte (grau d’autofinançament) Fins a 10 punts 

Contractació de personal i/o autoocupació. 
Fins a 10 punts 

Promoure l'equitat de gènere Fins a 10 punts 
Promoure la diversitat cultural Fins a 10 punts 

Total punts màxims:       110 punts 

Només seran objecte de valoració les sol·licituds de subvenció que assoleixin un 
mínim de 30 punts. 
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5. TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUD 

El termini de presentació́ s’establirà a la convocatòria. 

Les sol·licituds per concórrer a les subvencions regulades en aquestes Bases 
s’hauran de presentar de forma telemàtica a l'apartat santboi.cat/tramits. 

Si el/la sol·licitant és una persona jurídica, ha de nomenar un representant o 
apoderat amb poders suficients per complir amb les obligacions i aportar la 

validació́ de poders o la documentació́ acreditativa dels mateixos. 

És necessari emplenar la instància de sol·licitud de subvenció́ degudament 
complimentada i signada. S’adjunta com a annex:   

- Qüestionari tècnic - Annex 1 

- Pressupost o factures proformes 

- Document original de les dades bancàries – Annex 2 

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, un cop rebuda la documentació́, 
examinarà̀ si és correcta i completa i, en cas contrari, ho notificarà̀ a 

l’interessat/da per tal que procedeixi a revisar-la o completar-la en el termini 

màxim de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà̀ de la notificació́, amb 

indicació́ que, si no ho fa, es considerarà̀ que desisteix de la seva petició́. 

Les notificacions i requeriments que s’efectuïn en el marc del procediment 

s’hauran d’ajustar a les previsions dels articles 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú́ de les administracions 

públiques (PACAP). 

 

6. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 

El procediment de concessió́ de les subvencions regulades a les presents 
bases reguladores serà̀ el de concurrència competitiva, és a dir, el procediment 
mitjançant el qual es realitza una comparació́ entre les sol·licituds presentades, 
amb la finalitat d’establir una prelació́ entre aquestes, d’acord amb els criteris 

de valoració́ prèviament fixats en les bases, per adjudicar amb el límit fixat en la 
convocatòria dins del crèdit disponible aquelles que hagin obtingut una 
puntuació́ major, en aplicació́ dels esmentats criteris. 
En cas d’empat per punts es concedirà̀ a aquella petició́ que hagi suposi major 
despesa.  
 

 

7. IMPORT SUBVENCIONABLE 

En el cas de la línia 1 de les presents bases, la quantia màxima de subvenció 
serà de 2.000 euros. 
En el cas de la línia 2 de les presents bases, la quantia de la subvenció no 
podrà excedir, del 70% del cost total dels projectes o activitats subvencionades 
amb un màxim de 2.000 euros. 
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8. TRAMITACIÓ, RESOLUCIÓ DE LES SUBVENCIONS 

Les sol·licituds presentades seran examinades i valorades pel Departament de 
Cultura de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a partir dels criteris de 

valoració establerts a les bases particulars, el/la tècnic/a corresponent farà̀ les 
funcions d’instructor del procediment, abans de ser presentada a la Comissió́ 

Qualificadora. 
 

La Comissió Qualificadora, formada per dos tècnics o tècniques del 
Departament de Cultura i la interventora de l’Ajuntament de Sant Boi o persona 
en qui delegui, revisarà que les sol·licituds compleixen els requisits que les 
bases particulars estableixen pels sol·licitants i estudiarà que la proposta de 
subvencions es fa tenint en compte els criteris de valoració establerts a les 
mateixes. 
 

Un cop acomplerts els tràmits anteriors, dins els terminis establerts a les bases 

i la convocatòria, la Junta de Govern Local aprovarà la concessió́ de 
subvencions fins a la finalització del crèdit disponible. 
 

El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció no superarà 
els tres mesos a partir de la finalització del termini de sol·licitud. La manca de 
resolució un cop transcorregut aquest termini produeix la seva desestimació. 
La resolució́ final es notificarà̀ individualment a la persona sol·licitant. 
 

L’òrgan competent per a l’atorgament de les subvencions té la facultat de 
revisar les subvencions ja concedides i de modificar les resolucions de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent 
d’altres ajuts, d’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions 
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, aprovada pel Ple en data 24 de 
febrer de 2014. 
 

Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran en cap cas dret  
respecte a peticions posteriors, no essent invocables com a precedent. 
L’Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, 
laboral o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què restin 
obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades. 
 

9. JUSTIFICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 

El termini màxim de justificació́ serà̀ el 31 de gener de l'any següent de 
l’execució́ de les activitats. Caldrà presentar la documentació́ següent: 
 

- Memòria de l’activitat realitzada. 
- Factures originals del projecte subvencionat. En el cas de la línia 1 de 

subvencions: període elegible del 14 de març, dia de començament de 
l’estat d’alarma, al 31 de desembre de 2020. En el cas de la línia 2 de 
subvencions: període elegible de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2020. 
No s’admetran tiquets de compra. 

- Certificació de la relació́ de factures presentades – Annex 3 

- Una declaració responsable del beneficiari/a que acrediti que les 
factures que es presenten com a justificants s’han aplicat a l’activitat 
subvencionada – Annex 4. 

 

Els models per presentar la documentació es poden descarregar des del web 
municipal: www.santboi.cat 
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Atenent la finalitat i naturalesa de les subvencions, el pagament de les 
mateixes s’efectuarà amb un abonament del 100% en forma de bestreta un cop 
adjudicada la subvenció́ mitjançant transferència bancària en el compte indicat 
en el model de sol·licitud establert a tal efecte. 
 

10. OBLIGACIONS DELS PERCEPTORS 

Amb caràcter general, els/les perceptors/es de les subvencions atorgades 
hauran de: 

- Acceptar de manera expressa l’atorgament de la subvenció. 

- Realitzar l’activitat o projecte que fonamenta la concessió de la 

subvenció́ durant l’any de la sol·licitud. 

- Acreditar el compliment dels requisits i documentació fixades en 
aquestes Bases particulars. 

- Acceptar i complir aquestes Bases Particulars. 

- Comunicar qualsevol alteració important del pressupost que es produeixi 
amb posterioritat en el cas de la Línia 2. 

- Presentar la justificació documental exigida en els terminis establerts. 

- Adoptar mesures de difusió de la col·laboració de l’Ajuntament de Sant 
Boi en l’activitat/projecte subvencionat, en compliment de l’article 14 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

11. SEGUIMENT, ANUL.LACIÓ I RESPONSABILITAT 

En cas d’incompliment per part dels/de les perceptors/es de qualsevol de les 
obligacions previstes en aquestes bases, l’Ajuntament podrà procedir, previ 
tràmit d’audiència, a la revocació́ total o parcial de la subvenció́, la qual portarà̀ 

inherent l’obligació́ del/la de reintegrar les quantitats percebudes. 

Es comunicarà̀ a l’interessat/a la revocació́ de la subvenció́ i se’l requerirà̀ 

perquè̀, dins del termini dels 15 dies següents a la notificació, ingressi l’import 
de la subvenció més els interessos de demora acreditats des de la data de 
pagament, amb l’advertiment que, transcorregut l’esmentat termini, es 
procedirà al cobrament per la via de constrenyiment. En tot cas, es respectarà 
el procediment de reintegrament previst a l’article 42 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 

Els/les beneficiaris/es de subvencions restaran sotmesos/es a les 
responsabilitats i règim sancionador previst al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
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Règim jurídic 

En tot el no previst en aquestes bases serà d’aplicació les Bases d’Execució de 
Pressupost de l’Ajuntament de Sant Boi, l’Ordenança General de Subvencions 
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, aprovada pel Ple en data 24 de 
febrer de 2014, el reglament de la Llei 38/2003 i la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, Generals de Subvencions. 
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ANNEX 1: SUBVENCIONS REACTIVEM LA CULTURA 
 

Nom entitat / grup / persones físiques Any de 
fundació 

CIF / NIF 

    
 

SEU DE L’ENTITAT O ACTIVITAT PROFESSIONAL: 
 
Adreça:  Web:  
Telèfon:  

  EQUIPAMENT PÚBLIC                         EQUIPAMENT PRIVAT 
 

 
RELACIÓ DE REPRESENTANTS DEL PROJECTE (PERSONES FÍSIQUES, DE 

L’EMPRESA O DE L’ENTITAT) 
  

 
      NOM I COGNOMS TELÈFON  Correu Electrònic 

1    
2    
3    
4    
5    

 
NOM DEL PROJECTE QUE ES PRESENTA A LES SEBUVENCIONS REACTIVEM 

LA CULTURA (Línia de subvenció 1 o 2) 
Relacioneu el projectes o activitat per als que es demana subvenció.   
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DADES DESCRIPTIVES DE L’ACTIVITAT O PROJECTE 
 

NOM DE L’ACTIVITAT O DEL PROJECTE:  
 
PARTICIPEN ALTRES AGENTS? NO   SI   
INDIQUEU QUINES:   
 

 
DESCRIPCIÓ: 

 

 
ACCIONS DE FORMACIÓ, ASSESSORAMENT PROFESSIONAL, DIRECCIÓ 
TÈCNICA: 

 
 
 
 

 
OBJECTIUS 

 
 

 
OBJECTIUS: 
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PREU O GRATUÏTAT DE L’ACTIVITAT PER A L’USUARI  
 

 

 

 
 

DATA O PERÍODE DE 
REALITZACIÓ 

 LLOC O ESPAI:  

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE 
L’EMPRESA O L’ENTITAT O GRUP DE 
PERSONES: 

 

NOMBRE DE BENEFICIARIS 
PREVISTOS:  

 

PRESSUPOST 

Línia 1: Escoles de formació: indicar ingressos i despeses des de la declaració del primer estat d’alarma 

fins a finals de 2020. 

Línia 2: Indiqueu els diferents conceptes, tant d’ingressos com de despeses del projecte o activitat a 

desenvolupar 

INGRESSOS 

CONCEPTE  IMPORT 

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL:  TOTAL:  

DESPESES 

CONCEPTE  IMPORT 

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL:  TOTAL:  

  

*SUBVENCIÓ QUE ES SOL·LICITA PER AQUESTA ACTIVITAT O 

PROJECTE 

(INDIQUEU-NE L'IMPORT) 

TOTAL:  
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ANNEX 2: DADES BANCÀRIES 
 
 

 
 

2. Alta o modificació de dades  bancàries 

Denominació de l’entitat / empresa / persona física:  

 

Domicili de l’oficina: 
 

Codi IBAN 
ES                       
 
 

3. Diligència de conformitat del titular del compte corrent o llibreta d’estalvi 

Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors corresponen al 
compte corrent o llibreta d’estalvis oberts al meu nom. 
 
Signatura: 
 
 
 
Data: 
 
 

4. Diligència de conformitat de l’entitat financera 
Aquestes dades coincideixen amb les existents en aquesta oficina. 

 
Segell entitat bancària: 
 
 
 
 
 

 
 

1. Titular 

Cognoms i nom / raó social:  
 

Adreça:  

Població: C.P. 

NIF / CIF:  Tf.: 
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JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS D’ACTIVITATS I PROJECTES “REACTIVEM LA 

CULTURA  
 

Nom entitat / grup / persones físiques / empresa CIF / NIF Import Concedit 
    
Activitat o projecte subvencionat: 

1.    

 
Representant:  
 
Adreça:  
 
Telèfon:  
 
Correu electrònic:  
 

 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE S’ADJUNTA A LA JUSTIFICACIÓ 
Marqueu-

los 

1 Instància de sol·licitud

2 
Memòria de l'activitat o projecte realitzat 
(Document redactat per l’entitat amb la valoració de l'activitat 
subvencionada) 

 

3 Memòria econòmica (en aquest mateix document)  

4 Certificat del Secretari/ària amb la relació de factures presentades en el cas 
d’associacions

 

5 Factures originals (seran retornades)  

6 
Documentació i propaganda impresa de l’activitat o projecte 
subvencionat
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MEMÒRIA ECONÒMICA 
 

DESPESES   

DESPESES DE FUNCIONAMENT PREVIST REAL 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

SUBTOTAL    

DESPESES TOTALS   

INGRESSOS  

   
   
   
   
   
   
   
   

 
  

INGRESSOS TOTALS 
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OBSERVACIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECRETARI/ÀRIA o 
REPRESENTANT 

  Vist-i-plau PRESIDENT/A  
EN EL CAS 
D’ASSOCIACIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Signatura)    (Signatura) 

Nom:    Nom:  
DNI:    DNI:  

 
 

  
Data: 
 
 
 
 
 
 
 

D'acord amb el Reglament general de protecció de dades us informem que les dades personals seran tractades només per a la 
finalitat per a la qual han estat facilitades a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, qui actua en exercici del poder públic 
atribuït per la normativa vigent. 
Podeu consultar la informació sobre protecció de dades a la web municipal. 
Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit 
presentat al registre general d'entrada. 
L'adreça de contacte de la persona delegada de protecció de dades a qui podeu adreçar-vos és dpd@santboi.cat 
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   Signatura del representant 

de l’entitat o empresa que 
presenta el projecte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Nom:    Nom:  
DNI:    DNI:  

 
 

  
 
 
 
 
 

D'acord amb el Reglament general de protecció de dades us informem que les dades personals seran tractades només per a la 
finalitat per a la qual han estat facilitades a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, qui actua en exercici del poder públic 
atribuït per la normativa vigent. 
Podeu consultar la informació sobre protecció de dades a la web municipal. 
Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit 
presentat al registre general d'entrada. 
L'adreça de contacte de la persona delegada de protecció de dades a qui podeu adreçar-vos és dpd@santboi.cat 

 

OBSERVACIONS 
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ANNEX IV: DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

 
NOM DE LA PERSONA FÍSICA 

O JURÍDICA BENEFICIÀRIA 
      !

NIF DE LA PERSONA FÍSICA  

O JURÍDICA BENEFICIÀRIA: 
      !

ACTIVITAT O PROJECTE 

SUBVENCIONAT: 
      !

 
                      , com a Titular beneficiari / Representant del grup referit més amunt, 
 
FAIG CONSTAR I DECLARO RESPONSABLEMENT, 
 

1. Que s’han contret obligacions de pagament, les quals es recullen en la present 
relació de despeses, les quals han estat destinades al finançament de les 
actuacions a dalt esmentades i objecte de subvenció per part de l’Ajuntament 
de Sant Boi. 

2. Que la quantitat de l’aportació efectuada per l’Ajuntament de Sant Boi per 
aquesta/es activitats, conjuntament amb les altres fonts específiques de 
finançament de l’actuació, no supera el cost total de la mateixa. 

3. Que el cost total de l’actuació /programa subvencionat ha estat de:          
euros. 

4. Que amb la presentació de la present relació de factures se fa lliurament dels 
documents originals per al seu examen per part dels serveis tècnics municipals, 
comprometent-se aquests últims al seu retorn una vegada hagin realitzat les 
comprovacions oportunes. 

 
Núm. 

Factura 
Data 

factura 
Nom proveïdor NIF 

proveïdor 
Descripció de la 

factura 
Import justificat (EUR) 

                          !      !       !       !       !

      !       !       !       !       !       !

      !       !       !       !       !       !

      !       !       !       !       !       !

      !       !       !       !       !       !

      !       !       !       !       !       !

      !       !       !       !       !       !

      !       !       !       !       !       !

      !       !       !       !       !       !

      !       !       !       !       !       !

      !       !       !       !       !       !

      !       !       !       !       !       !

      !       !       !     ! TOTAL EUR!        !

 
              , a               de             de 20   .          
 
Signatura Titular / Representant 
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Signat electrònicament:
Carles Villar Villar
Cap del Departament de Cultura
Data: 04/06/2020

Signat electrònicament:
Conrad Felip Benach
Cap del Servei de Cultura¸ Esports¸ Solidaritat¸
Mediació i Restauració Comunitària
Data: 04/06/2020


