
DECLARACIÓ RESPONSABLE
La persona sol·licitant en representació de l’entitat o associació, declara que:

Assumeix el compromís de fer  l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció

Es compromet a complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa vigent

No té cap deute amb l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i que ha justificat qualsevol subvenció municipal que    
li hagi sigut concedida amb anterioritat, un cop exhaurits els terminis

Que l’entitat o associació a la que represento està inscrita al Registre Municipal d’Entitats i Associacions 
Ciutadanes (RMEAC).

Que en cas de ser beneficiari , un cop publicat l’acord de concessió, accepto sense reserves la subvenció així com 
les condicions imposades. 

Que l’entitat no esta afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2033, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

SOL·LICITUD SUBVENCIONS 

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

DADES ENTITAT SENSE AFANY DE LUCRE
Nom o raó social          DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau)     DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació

Població           Codi postal

Correu electrònic (obligatòri)      Telèfon    Mòbil

Núm. registre Generalitat  Núm. socis entitat   Num. Registre Entitat esportiva (Consell Català de l’Esport)

(*)      Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

AUTORITZACIÓ

Per a garantir el seu dret a no aportar documents i evitar-li tràmits addicionals, la Llei de Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques ens permet obtenir directament dades de caràcter tributari i de la seguretat social (article 
28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques), per la qual cosa, 
a aquest efecte,

            Autoritza al fet que s’obtingui les seves dades tributàries relatives a estar al corrent de les obligacions amb la
            Hisenda estatal (AEAT) i la Tresoreria Municipal.
            Autoritza al fet que s’obtingui les seves dades de la Seguretat Social relatius a estar al corrent de les seues
            obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

DECLARACIÓ RESPONSABLE (només entitats esportives) 

Que l’entitat aplica la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport



1. Puntuació Criteris Generals (30 punts ) 

Descriu breument com justifiques cadascun dels criteris generals següents 

JUSTIFICACIÓ CRITERIS GENERALS (Total de 30 punts) Art. 9.1 de les Bases Específiques 

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i la democràcia – 5 punts 

Nivell d’autofinançament – 4 punts 

Qualitat de l’activitat: integració de l’activitat amb els projectes impulsats per l’ajuntament – 4 punts 

Impacte i/o innovació social – 4 punts 

Projecció i difusió dins del municipi – 4 punts 

Inclusió social i equitat – 4 punts 

Accessibilitat universal, per a tota la ciutadania – 5 punts 

Entitats juvenils

Entitats medi natural

Entitats educatives



3. Descripció (breu descripció de l'activitat, dels objectius i dels resultats esperats)

Descripció de l'activitat

Descripció dels objectius i dels resultats esperats

4. Altres particularitats (si es sol·licita difusió del projecte per part de la corporació local, element d'especial
rellevància del projecte que concursa, etc.

2. Identificació projecte:
Activitat proposada

Lloc de realització de l'activitat o servei

Altres entitats col·laboradores en aquest projecte

Data inici Data de finalització

Foment cultural

Esports

Associacionisme i innovació 

Entitats de salut

Entitats socials, de cooperació i igualtat

Entitats educatives per socialització 
material i llibres escolars

5. Indicar a quina àrea temàtica es convoca:

Sobre el projecte presentat a subvenció

Entitats juvenils

Entitats medi natural

Entitats educatives



6. Puntuació Criteris Específics MEDI AMBIENT (70 punts ) 

Descriu breument com justifiques cadascun dels criteris específics següents 

JUSTIFICACIÓ CRITERIS ESPECÍFICS (Total de 70 punts) 

  Interès general de l’activitat pel municipi – 20 punts 

    Inexistència d’activitats anàlogues en el municipi - 20 punts

  Repercussió de l’activitat en la millora de la sostenibilitat mediambiental- 20 punts

  Activitats que incorporin campanyes de sensibilització o educació ambiental - 10 punts



6. Puntuació Criteris Específics Esports: FORMACIÓ I PROMOCIÓ ESPORTIVA 

Promocionar i fomentar l’activitat física i l’esport mitjançant la realització d’activitats i programes en categories de base i formació (fins a 18 
anys) 

Nombre total d’esportistes (formació i promoció esportiva fins a 18 anys) 

Nombre esportistes totals             2021       2022

Nombre d'esportistes del gènere menys representat en funció de l'esport fins a 18 anys 

Nombre esportistes gènere menys representat                  2021          2022
 

Nombre entrenadors titulats destinats a formació i promoció esportiva

 

Nivell de participació dels equips fins a 18 anys 

*Cal indicar la competició en la que participa l’equip 

Participació en activitats promogudes pel servei d’Esports de l’Ajuntament 

Es fa difusió del nom del poble en el nom dels equips, equipatge i publicitat?

     Si        No 

Indicar com es fa 

Nom i cognoms entrenadors/es Equip Número 
jugadores/s

Tipus titulació – 
si no té deixar-ho en 
blanc 

ROPEC 
Voluntari

Certificat 
delictes 
sexuals 
(si/no) 

Equip  Nacional (Catalunya) Estatal (Espanya) Europeu/internacional 

Nom de l’activitat Dia de l’activitat Com ha participat? Núm persones implicades 



6. Puntuació Criteris Específics Esports: COMPETICIÓ

Participar, promocionar i desenvolupar programes i activitats a nivell competitiu i federat adreçats a majors de 18 anys.

Nombre total d’esportistes (Competició federats a partir de 18 anys) 

Nombre esportistes totals             2021       2022

Nombre entrenadors titulats destinats a nivell competitiu i federat 

 

Nivell de participació dels equips a partir de 18 anys 

*Cal indicar la competició en la que participa l’equip 

Èxits esportius any 2021

Es fa difusió del nom del poble en el nom dels equips, equipatge i publicitat?

     Si        No 

Indicar com es fa 

Quina és la presència en els  mitjans de comunicació? 

Nom i cognoms entrenadors/es Equip Número 
jugadores/s

Tipus titulació 
(nacional/ 
autonòmica) 

Nom de la titulació Certificat 
delictes 
sexuals 
(si/no) 

Equip Estatal (Espanya) Europeu/internacional 

Equip  Data Èxit aconseguit Tipus competició 



6. Puntuació Criteris Específics - ESPORTS REALITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS PUNTUALS  (70 punts ) 

Descriu breument com justifiques cadascun dels criteris específics següents 

JUSTIFICACIÓ CRITERIS ESPECÍFICS (Total de 70 punts) 

  Participació en activitats promogudes pel servei d’Esports de l’Ajuntament - 10 punts

    Claredat, concreció, contingut i viabilitat del projecte - 10 punts

  Interès general de l’activitat dins de l’àmbit esportiu de la població - 5 punts

  Qualitat de l’organització i de l’activitat - 10 punts



continuació ESPORTS REALITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS PUNTUALS  

    Innovació i creativitat - 10 punts

    Repercussió del projecte fora de la població - 5 punts

    Atenció al gènere - 5 punts

    Dies de durada - 5 punts

    De caràcter solidari - 5 punts

    Gratuïtat per als participants - 5 punts

Si No

Si No



6. Puntuació Criteris Específics  ASSOCIACIONISME I INNOVACIÓ (70 punts ) 

Descriu breument com justifiques cadascun dels criteris específics següents 

JUSTIFICACIÓ CRITERIS ESPECÍFICS (Total de 71 punts) 

   Nivell d’innovació, coherència i risc de la proposta creativa - 10 punts

  Grau d’ús d'una metodologia participativa de treball, i de l’impuls de les tecnologies de la comunicació i la         
  informació - 10 punts

   Viabilitat tècnica i capacitat de realització per part de les associacions - 7 punts

   Grau de foment de la reflexió crítica amb el context social - 3 punts



continuació ASSOCIACIONISME I INNOVACIÓ

   Nivell de claredat i concreció de la proposta i/o projecte - 8 punts

   Capacitat de generar relacions i difusió en el territori - 8 punts
  

   Capacitat de retorn i incidència del propi projecte en el territori. - 7  punts

   Nombre de persones associades - 7 punts

   Grau d’afavoriment a la cultura popular i tradicional Palauenca, i del cicle festiu tradicional - 10 punts



6. Puntuació Criteris Específics  ENTITATS FOMENT CULTURAL (70 punts ) 

Descriu breument com justifiques cadascun dels criteris específics següents 

ITERIS ESPECÍFICS (Total de 70 punts) 

    Interès general del projecte dins la programació cultural que impulsa l’Àrea de Cultura i Festes - 10 punts

    Grau de impacte significatiu de la cohesió sociocultural de la vila i de la generació de nous públics - 10 punts

   Grau de projecció i de difusió de les activitats adreçades a la població i que estiguin obertes a la ciutadania - 10
   punts

    Grau d’afavoriment de la cultura popular i tradicional i del cicle festiu tradicional - 10 punts



continuació ENTITATS FOMENT CULTURAL

   Nombre de persones associades - 10 punts

   Nivell de claredat i concreció de la proposta i/o projecte cultural - 10 punts

   Capacitat de generar relacions i sinèrgies amb d’altres projectes i difusió en el territori - 5 punts

   Foment de la identitat cultural municipal - 5 punts



6. Puntuació Criteris Específics  ENTITATS EDUCACIÓ ACTIVITATS (70 punts ) 

Descriu breument com justifiques cadascun dels criteris específics següents 

CRITERIS ESPECÍFICS (Total de 70 punts) 

   Nombre d’usuaris/es beneficiaris/es del projecte que es demana. Indicar els destinataris/es del projecte (cursos 
   d’alumnes, famílies....), i el nombre exacte d’usuaris/es 3 punts per curs, amb puntuació màxima de - 15 punts

    Una activitat que tingui una continuïtat i porten temps realitzant-se - 10 punts

   Necessitat de la implantació o del projecte que volen impulsar (Justificar els criteris pels quals han optat per 
   aquest projecte. (Exemple - renovació del fons de les biblioteques o de noves tecnologies) 15 punts



Continuació ENTITATS EDUCACIÓ ACTIVITATS

    Indicar que l’entitat organitza altres activitats o projectes relacionats amb els projectes subvencionables en  
    aquestes bases dins de l’apartat d’Educació, conforme el següent detall (5 punts cada ítem, màx. de 30 punts): 

    Activitats extraescolars

    Activitats per potenciar la cultura participativa entre la comunitat educativa (actes culturals i tradicions populars.

    Campanyes per a la reutilització de llibres

    Adquisició d’equips informàtics, material tecnològic, equipaments o materials per a la millora del funcionament
    pedagògic de les escoles.

    Difusió i participació en actes, activitats i xerrades relacionades amb l’àmbit educatiu organitzades per
    l’Ajuntament

    Projectes o activitats que impliquin la col·laboració de diferents centres educatius del Municipi.



6. Puntuació Criteris Específics  ENTITATS JOVENTUT (70 punts ) 

Descriu breument com justifiques cadascun dels criteris específics següents 

ITERIS ESPECÍFICS (Total de 70 punts) 

    Foment de la implicació de les persones joves no associades en les activitats del projecte i en la participació 
    organitzada de l’entitat - 7 punts

    Planificació de la participació interna com a element pedagògic - 7 punts

   Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en la difusió i realització de l’activitat o projecte
   - 7 punts

    Creació d’una opció de lleure alternatiu adreçada a joves - 7 punts

    Fomentar l’educació per a un model de vida saludable, incidint especialment en els aspectes de prevenció de 
    les conductes additives, en la promoció del benestar emocional i de la salut afectivosexual - 7 punts



continuació ENTITATS JOVENTUT

      Projecte o activitats que s’han coorganitzat amb altres entitats del municipi, fomentant així la interrelació      
      entre aquestes - 7 punts
  

    Fomentar el desenvolupament d’activitats de promoció cultural i artístic a la ciutat - 7 punts

    Promoure accions per reduir la desigualtat socioeconòmica, d’origen, cultural i sexual - 7 punts

    Realització de formacions relacionades amb la participació democràtica, la gestió de l’entitat, el lleure educatiu,
    i la dinamització i monitoratge juvenil - 7 punts

    Nombre de persones sòcies a l’entitat - 7 punts



6. Puntuació Criteris Específics  ENTITATS SOCIALS (70 punts ) 

Descriu breument com justifiques cadascun dels criteris específics següents 

CRITERIS ESPECÍFICS (Total de 70 punts) 

    Desenvolupament d’actuacions de prevenció de situacions de necessitat social i/o de risc d’exclusió social - 
    Fins a 10 punts

    Activitats de suport i acompanyament a persones vulnerables i les seves famílies - Fins a 10 punts

    Actuacions per cobrir necessitats bàsiques i/o necessitats socials. Fins a 10 punts

    La vinculació a projectes socials prioritaris de l’Ajuntament. Fins a 10 punts

    Repercussió/Impacte de l’activitat al territori. Fins a 10 punts



continuació ENTITATS SOCIALS 

    Activitats relacionades a millorar la qualitat de vida i el Benestar de les persones. Fins a 5 punts

    Projecte de promoció de l’associacionisme i el voluntariat. Fins a 5 punts

    Activitats per a promoure el desenvolupament i autonomia de les capacitats personals. Fins a 5 punts

    Activitats que promoguin la integració social de col·lectius en desigualtat d’oportunitats. Fins a 5 punts



6. Puntuació Criteris Específics  ENTITATS SALUT (70 punts ) 

Descriu breument com justifiques cadascun dels criteris específics següents 

CRITERIS ESPECÍFICS (Total de 70 punts) 

    Interès general de l’activitat pel municipi (màxim 20 punts) La puntuació total serà el
    sumatori de cadascun dels criteris següents:

    
    - Activitats amb benefici de tota la població - 10 punts

    - Activitats amb beneficiïn per un sector concret de la població - 5 punts

    - Activitats restringides als membres i persones associades de l’entitat - 5 punts

   Inexistència d’activitats anàlogues en el municipi (màxim 20 punts)



Continuació ENTITATS SALUT 

    Altres criteris específics de l’activitat en funció de l’àmbit temàtic (màxim 30 punts de l’opció que correspongui, 
    no sumatòries)
    
    a) Àmbit temàtic de la salut, qualitat de vida i benestar del municipi: màxim 30 punts. La puntuació total serà el 
    sumatori de cadascun dels criteris següents:

    - Activitats que incorporen campanyes de sensibilització, informació i educació sanitàries - 10 punts

    - Activitats de suport i ajuda mútua en temes de salut - 5 punts 

    - Activitats destinades a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per malalties cròniques - 10 punts 

    

    - Activitats de promoció i protecció de la salut i prevenció de la malaltia i dels seus factors de risc - 5 punts



Continuació ENTITATS SALUT 

    b) Àmbit temàtic de la tinença responsable i el benestar animal: màxim 30 punts. La puntuació serà el sumatori 
    de cadascun dels criteris següents:

    - Actuacions que millorin l’estat de la salut, salubritat i benestar animal de les colònies de gats de carrer (en 
    col·laboració amb l’Ajuntament) - 10 punts

    - Actuacions de protecció i atenció dels animals de companyia - 10 punts

    - Actuacions de suport en les campanyes de tinença responsable d’animals de companyia - 10 punts



6. Puntuació Criteris Específics  Entitats Educació per Socialització material i llibres escolars (70 punts ) 

Descriu breument com justifiques cadascun dels criteris específics següents 

CRITERIS ESPECÍFICS (Total de 70 punts) 

    Nombre de persones usuàries beneficiàries del projecte que es demana (El total de l'import assignat a la 
    convocatòria es dividirà pel total dels alumnes beneficiaris).



7. Pressupost previst del projecte/activitat (penseu que el total de les despeses ha de ser igual que el total 
d’ingressos)

              Despeses           Ingressos

          Concepte     Import (€)            Concepte     Import (€)

Indiqueu el que creieu convenient

“D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 
tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que 
esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les 
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu 
convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.”

20210-002 v8 IMP. MUNICIPAL

Palau-solità i Plegamans,  30   de/d’ d   esembre   de 019   

       Subvenció sol•licitada a altres ens 
       
        Ens públics
       
        Ens privats

       Subvenció sol·licitada Ajuntament

                               TOTAL DESPESES                 TOTAL INGRESSOS

Signatura electrònica del/la representant de l’entitat
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