Exp AMB. 902094/2020

CONVENI ENTRE L’AMB I LA TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR
SOCIAL DE CATALUNYA PER L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER
L’ANÀLISI DE LA REALITAT DIGITAL EN L’ÀMBIT SOCIAL
A Barcelona a la data indicada a les signatures d’aquest conveni

REUNITS
D’ una part, Ramon Torra i Xicoy com a gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF:
P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de Barcelona, assistit pel
Secretari General Sr. Marcel·lí Pons Duat.
D’altra, la Sra. Francina Alsina Canudas com a presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya, amb NIF G-63371421 i domicili al carrer Rocafort, número 242 bis (08029)
de Barcelona.

ACTUEN
Per una part, Ramon Torra i Xicoy, gerent de l’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (en
endavant AMB), amb NIF: P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca
(08040) de Barcelona, nomenat per l’acord del Consell Metropolità de data 31 de juliol de 2019,
facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre
de 2020, assistit en aquest acte pel senyor Marcel·lí Pons Duat, secretari general de l’AMB,
nomenat per decret de Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant en funcions de fe
pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del
Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les
seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segon l’article 92 bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local.
D’altra banda, la Sra. Francina Alsina Canudas, en nom i representació de la Taula d’entitats del
Tercer Sector Social (en endavant Taula del Tercer Sector), en virtut de presidenta segons el
certificat de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, amb referència 1793/2018.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se i

MANIFESTEN
I.- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I.

Que l’AMB és una entitat supralocal amb un àmbit d’actuació territorial en els 36 municipis
de l’entorn metropolità i que té competències en els àmbits de gestió que tenen a veure
amb el territori i l'urbanisme, la mobilitat, l'habitatge, el medi ambient, el desenvolupament
econòmic i la cohesió social.
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II. Que la Llei 31/2010 estableix entre les competències de l’AMB la de l’article 14. Apartat H
“Promoure la implantació de polítiques públiques comunes en matèria de serveis municipals
i de foment de la cohesió social i territorial, amb la finalitat de millorar les condicions de vida
dels ciutadans i l'equilibri territorial dels municipis que la integren.”
III. Que per la implementació de la gestió d’aquestes competències, el Consell Metropolità en
data de 30 juliol de l’any 2015 va aprovar la creació de l’Àrea de Desenvolupament Social i
Econòmic (a partir d’ara ADSE) de l’AMB, la qual es troba organitzada en l’Oficina de
Polítiques Socials i l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic (aprovada la
seva creació per Consell Metropolità el 27 de febrer de 2018).
IV. Que entre els principis orientadors de l’acció del Govern metropolità de Barcelona recollits
en l’Acord de Govern pel mandat 2019-2023 es contempla:
a. Promoure la cohesió social a la metròpolis mitjançant la implicació de les institucions, la
societat civil i els agents econòmics i socials, i
b. Orientar les polítiques metropolitanes per combatre la vulnerabilitat i l’exclusió social,
assegurant l’equitat territorial en l’accés als serveis públics metropolitans.
V. Que aquestes dues línies de treball s’implementen mitjançant diferents àmbits d’actuació
com són els programes de plans socials per la promoció de l’ocupació, el programa de
pobresa energètica, l’àmbit de la convivència, la discapacitat, l’atenció social o la formació
en l’àmbit de la Formació Professional, entre d’altres.
VI. Que la Taula del Tercer Sector es va constituir l’any 2003, sota la forma jurídica d'associació,
per iniciativa de diferents entitats. Es regeix per la legislació continguda a la Llei 4/2008 del
llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i està inscrita en el
Registre d'entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 29.414 i és una
Entitat Declarada d'Utilitat Pública.
VII. Que la Taula del Tercer Sector, tal i com s’estableix als articles 1 i 2 dels seus Estatuts és una
entitat que defensa els drets socials a Catalunya i té com objectiu treballar per a la millora
del benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes i, de manera prioritària,
per a la seva inclusió social.
VIII. Que la Taula del Tercer Sector agrupa 35 federacions i grans organitzacions del Tercer
Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a més de 3.000
entitats socials. Aquestes entitats atenen a 1,5 milions de persones, compten amb 87.000
treballadors, 367.000 voluntaris, 559.000 socis i 563.000 donants.
IX. Que entre els objectius que es fixa la Taula del Tercer Sector s’inclouen l’establiment i la
millora dels mecanismes actuals de relació de les entitats amb les Administracions, així com
l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius molt diversos: infància i família, joves,
persones immigrades, gent gran, persones amb discapacitat intel·lectual, física i sensorial,
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drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense
llar, etc.
X. Que, per tant, la Taula del Tercer Sector treballa per donar visibilitat a l'esforç diari i constant
de les entitats en la defensa de persones i situacions de vulnerabilitat social i aposta per
avançar cap a una societat amb menys pobresa i menys desigualtats, i a estendre el benestar
als col·lectius socials en situació de vulnerabilitat. A més, representa el sector davant les
administracions públiques, els mitjans de comunicació i la resta d'institucions i d'agents
socials.
XI. Que la Taula del Tercer Sector és un interlocutor totalment vàlid entre el tercer sector social
i els diferents nivells de l’administració per tal de reivindicar el paper exercit per les entitats
en diferents àmbits: envelliment, infància i joventut o de la discapacitat, per exemple.
XII. Que l’any 2016 neix el projecte m4social, una aposta de la Taula del Tercer Sector Social per
promoure la innovació digital al tercer sector social. Des d'aleshores, han dedicat els esforços
a enfortir les capacitats de gestió de les entitats en l'àmbit de la digitalització de l'acció social.
XIII.Que l’any 2017, en el marc del Mobile World Congress celebrat a Barcelona, es presenten
els resultats de l’estudi “Les necessitats de les entitats del Tercer Sector Social per millorar
la digitalització en l’acció social”.
XIV. Que les principals conclusions d’aquest estudi van ser: la necessitat de la transformació
digital, la millora de l’experiència de l’usuari de les entitats socials, la transferència entre les
empreses TIC i les necessitats del tercer sector social i l’avaluació de l’impacte dels nous
processos en aquest àmbit.
XV. Que al mes de maig de 2020, s’ha presentat l’estudi sobre la “Bretxa Digital a les entitats del
Tercer Sector Social”. Aquest estudi posa de manifest la importància que tota la societat
pugui comptar amb accés a internet, capacitació per fer-ne ús, i suport quan sigui necessari.
XVI. Que la Taula del Tercer Sector ha treballat durant el primer moment de la pandèmia
provocada per la COVID19 per minimitzar l’impacte d’aquesta en els col·lectius més
vulnerables de la societat i per donar suport a les entitats i als equips de professionals a
nivell de recursos tècnics.
XVII. Que la Taula del Tercer Sector vol reivindicar el dret d’accés i ús d’internet per part de tota
la població com una via més per lluitar contra la desigualtat i la vulnerabilitat social.
XVIII. Que, per aquest motiu, la Taula del Tercer Sector té interès, per una banda, en continuar
analitzant l’ús d’internet entre les entitats socials i, per altra banda, analitzar jurídicament la
possibilitat de garantir el Dret a Internet de tota la població com una via més per lluitar
contra la vulnerabilitat i garantir la igualtat d’oportunitats entre la població.
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XIX.Que l’AMB i la Taula del Tercer Sector van formalitzar l’any 2019 un Acord Marc entre
ambdues institucions per a la promoció de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la
inclusió social.
XX. Que l’AMB i la Taula del Tercer Sector han formalitzat l’any 2020 un conveni de col·laboració
per la realització del Baròmetre social 2020 en l’àmbit metropolità.
XXI.Que l’AMB i la Taula del Tercer Sector volen seguir treballant en la promoció del tercer sector
social i el coneixement de la realitat de les entitats del tercer sector en l’àmbit metropolità.
És per això que ambdues entitats estan interessades en subscriure el present conveni amb
l’objecte d'establir la col·laboració en el marc del desenvolupament d’iniciatives esmentades
anteriorment de conformitat amb els següents punts:

II.- FINALITAT DEL CONVENI
Aquest conveni té com a finalitat analitzar quina és la realitat digital en l’àmbit del tercer sector
que permeti orientar les accions a desenvolupar a mig termini per tal d’enfortir les capacitats
digitals d’aquest.

III.- FONAMENT LEGAL DE LES COMPETÈNCIES DE LES PARTS
-

-

Que l’interès i objectius comuns es fonamenten en la relació entre les competències de
l’AMB establertes a la Llei 31/2010 concretament a l’article 14. Apartat H on es proposa
“Promoure la implantació de polítiques públiques en matèria de foment de la cohesió
social i territorial amb la finalitat de millorar les condicions de vida de la ciutadania”; i
en les línies estratègiques de la Taula del Tercer Sector pel període 2017-2020 on
s’estableix, entre d’altres, “la promoció d’entitats socials i un sector més eficient i
innovador així com una cooperació més intensa i eficaç amb les Administracions
Públiques”.
Que atès l’interès comú i la voluntat concorde de les parts de treballar per a millorar la
consecució dels objectius comuns en l’àmbit de la promoció de la inclusió i la cohesió
social, el present conveni es regeix pel que disposa l’Ordenança General de Subvencions
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el document Detall de Subvencions, aportacions
i altres ajuts pressupost 2020, aprovat el 17/12/2019 pel Consell Metropolità, la Llei
38/2003 General de Subvencions i la Llei 40/2015 del Règim Jurídic del Sector Públic.

Amb la finalitat de formalitzar i establir les bases de la concessió de la subvenció que s’atorga
per part de l’AMB a la Taula del Tercer Sector, les parts subscriuen el present conveni, i

PACTEN
PRIMER.- ATORGAMENT I ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
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L’AMB atorga a la Taula del Tercer Sector que accepta la subvenció concedida per acord de Junta
de Govern per import màxim de QUINZE MIL EUROS (15.000€) per a desenvolupar les actuacions
acordades amb el contingut que s’estableix en els següents pactes.
La present subvenció està consignada nominativament en els pressupostos generals de l’AMB
per a l’exercici 2020, en el marc del que estableix l’article 11.1.a de la vigent Ordenança General
de Subvencions de l’AMB.

SEGON.- OBJECTE I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ
Durant aquest any 2020, la Taula del Tercer Sector està promovent la realització de dos estudis
sobre temàtica digital en l’àmbit social.
Un primer sobre “Les necessitats de les entitats del Tercer Sector Social a nivell digital”. L’any
2017 es presentaven els resultats d’un estudi que analitzava les necessitats de les entitats socials
en tecnologia mòbil, digitalització i TIC. Va ser un estudi realitzat durant el 2016, any en què va
néixer el projecte m4social de la Taula del Tercer Sector, i apuntava que les prioritats de les
entitats eren:





La transformació digital: Necessitat de més lideratge dins de les entitats del Tercer
Sector i d’una major formació dels professionals.
Experiència d’usuari: Involucrar les persones usuàries de les entitats socials en tot el
procés.
Transferència: Acostar les empreses TIC a les necessitats del Tercer Sector i
desenvolupar noves aplicacions informàtiques.
Avaluació: Avaluar l’impacte dels nous processos de les entitats socials en aquest àmbit.

Al llarg d’aquests anys, des de la Taula del Tercer Sector via m4social s’han aportat eines,
formació i recursos a les entitats que els ha permès fer diversos passos endavant en la millora
de la transformació digital. Però per saber quin ha estat realment aquest impacte, caldria
reeditar l’estudi fet al 2016, i analitzar de nou quines són les necessitats principals de les entitats
del tercer sector quatre anys després del primer estudi. Això permetria saber si realment la feina
que s’ha fet ha estat ben encaminada, i si cal reorientar, prioritzar o generar noves accions.
Un segon estudi versarà sobre “Internet com a dret fonamental: anàlisi dels aspectes legislatius
sobre el dret d’ús d’internet” que valori les diferents opcions i possibilitats per garantir l’accés
i ús d’Internet en bones condicions a tota la població, considerant aquest aspecte un dret
fonamental a assolir per combatre les desigualtats socials i millorar la igualtat d’oportunitats.
L’emergència sanitària i social que estem vivint arran de la pandèmia provocada pel COVID-19
ha evidenciat la dèbil situació per moltes famílies en l’àmbit digital. Si bé des de fa temps les
xifres dels estudis sobre Bretxa Digital donaven resultats no especialment negatius, un estudi
més profund sobre l’esfera digital posa de manifest circumstàncies preocupants. Es calcula que
a Catalunya 52.447 famílies a Catalunya no hi tenen accés, ja que no disposen de connectivitat
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segons l’enquesta centres TIC. Aquesta situació genera dificultats per seguir els continguts
escolars a distància, la tramitació d’ajudes socials, la recerca activa de feina o mantenir la xarxa
de contactes des de la distància, entre altres situacions que perpetuen la desigualtat i la
vulnerabilitat.
L’objectiu de l’estudi és poder tenir informació que permeti valorar la necessitat de fer un pas
endavant cap a un Acord de País que garanteixi l’accés i l’ús d’internet a tota la població. Per
això, l’estudi analitzarà aspectes legislatius (normatives i lleis de Catalunya, Espanya, i d’altres
països del món que estiguin més avançats en aquest aspecte), farà una anàlisi de la realitat
actual a Catalunya, i de l’evolució en els darrers anys, posant el focus en la població que
actualment encara pateix una bretxa digital.
Per tant, la finalitat de la subvenció a la Taula del Tercer Sector és aprofundir i ampliar el
coneixement sobre la bretxa digital així com recollir les opcions jurídiques que permetin valorar
i considerar Internet com un dret fonamental en la lluita contra la desigualtat social.
Aquesta subvenció serà compatible amb d’altres que pugui rebre la Taula del Tercer Sector per
desenvolupar aquesta línia de treball.

TERCER.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI I DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ
SUBVENCIONADA
El beneficiari haurà de desenvolupar les següents accions:
1)

2)

Internet com a dret fonamental: anàlisi dels aspectes legislatius sobre el dret d’ús
d’internet (normatives i lleis a nivell de Catalunya, d’Espanya i d’altres països del món
que siguin referents en aquest àmbit).
Analitzar quines són les necessitats principals de les entitats del tercer sector a nivell
digital.

Seran obligacions del beneficiari:
1) Fer publicitat del finançament públic de l’AMB en qualsevol difusió de les tasques
desenvolupades en aquest conveni, d’acord amb allò establert a l’article 18 de la Llei
General de Subvencions,
2) Publicar al seu web el conveni amb l’AMB així com els continguts que es derivin d’aquest
conveni.

QUART.- FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ
La despesa assumida per l’AMB anirà a càrrec de la partida pressupostària D1020 24100 48992
o aquella que correspongui en exercicis futurs, amb les anualitats que s’indiquen a continuació:
Any
2020

Import
15.000€
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L’aprovació de la despesa d’exercicis futurs resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència
de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del present acord.

CINQUÈ.- FORMA DE PAGAMENT
D’acord amb la vigent Ordenança General de Subvencions de l’AMB, aprovada per Consell
Metropolità en data 30 de maig de 2017, en el seu article 11 apartat 4 lletra f, contempla la
possibilitat d'efectuar pagaments a compte i/o anticipats, indicant el percentatge dels
pagaments, i en el seu cas, garanties que hauran d'aportar els beneficiaris.
Per aquest motiu, el pagament de la subvenció es realitzarà de la següent manera:



10% a la firma del conveni,
90% un cop presentats els documents acreditatius de la realització de les activitats i de
les despeses suportades i validades per l’AMB.

SISÈ.- TERMINI
El termini per a la consecució de la finalitat i objectius establerts en aquest conveni és l’exercici
2020.
El beneficiari assumeix el compliment de totes les accions necessàries per al desenvolupament
de l’objecte de la subvenció, raó per la qual podrà arribar a acords amb altres entitats,
organitzacions, associacions o proveïdors per a la bona consecució de l'objecte i la disposició
dels mitjans tècnics i humans propis i/o mitjançant acords amb tercers necessaris per a
l'execució de les accions objecte de la subvenció.
Les activitats vinculades d’aquest conveni i que són objecte de la present subvenció, estan sent
desenvolupades des de l’1 de gener del 2020. Per tant, es tindran en compte dins de la
subvenció, les actuacions de l’any en curs que ja s’hagin iniciat.

SETÈ.- JUSTIFICACIÓ
El beneficiari, al llarg de l’actuació subvencionada facilitarà tota la documentació que li sigui
demanada per l’AMB respecte de les actuacions subvencionades i al finalitzar la totalitat del
projecte, es justificarà la seva realització mitjançant la presentació del formulari normalitzat
“Compte justificatiu. Certificació de despesa” (Annex 1 d’aquest conveni) acompanyat de la
memòria de l’actuació executada, i si procedeix, carta de pagament del reintegrament de les
quantitats no aplicades, tots tres documents degudament omplerts i signats pel legal
representant de l'entitat beneficiària.
Atenent a la Base 28 de les BEP de 2020, es podrà considerar el pagament dels costos indirectes
imputables a l’activitat subvencionada, d’acord amb els principis i normes de comptabilitat
generalment acceptades. Només s’acceptaran aquells costos indirectes que corresponguin al
període en que es realitza l’activitat. En cap cas, el percentatge d’aquests costos indirectes
superarà el 10% l’import de la subvenció concedida per l’AMB.
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En qualsevol cas, l’AMB podrà sol·licitar la documentació addicional que consideri necessària
per tal d’acreditar la consecució de la finalitat per la que ha estat concedida la subvenció.
La manca de justificació comportarà el reintegrament de l’aportació concedida i, en
conseqüència, la devolució dels fons públics no justificats, més el corresponents interessos de
demora.
Aquesta justificació haurà de portar-se a terme en el termini de 2 mesos des de la finalització de
les actuacions subvencionades.

VUITÈ.- DURADA
Aquest acord entrarà en vigor l‘endemà del dia de la seva signatura i finalitzarà un cop justificada
la subvenció i realitzat el seu pagament.

NOVÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ
Seran causes de resolució del present conveni:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva pròrroga.
b) L’acord unànime dels signants.
c) Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels
signants. En aquest cas, es notificarà a la part incomplidora un requeriment per a què
compleixi les obligacions incomplertes, atorgant un termini d’1 mes. Si un cop
transcorregut el citat termini l’incompliment persistís, es notificarà a la part
incomplidora la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni.
d) Per les altres causes previstes en aquest conveni o en altres lleis.
L’incompliment o la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del mateix amb
determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En cas que derivi d’un
incompliment que doni lloc a una causa de reintegrament establertes a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es seguirà el procediment establert a la llei.

DESÈ.- REGISTRE I PUBLICACIÓ
L’AMB donarà compliment de la tramesa d’aquest conveni al Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i n’impulsarà la
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en nom de totes les parts signatàries.

ONZÈ.- INTERPRETACIÓ DEL CONVENI
La interpretació del conveni correspondrà a l’AMB.
No resulten d’aplicació a aquest conveni les previsions d’establiment de mecanismes de
seguiment que s’estableixen amb caràcter general pels convenis a l’article 99 de la Llei 40/2015
de Règim Jurídic del Sector Públic.
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DOTZÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants
d'aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa.

TRETZÈ.- RÈGIM JURÍDIC
El règim jurídic d'aquest conveni està constituït pels presents pactes i amb caràcter general per
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, l’Ordenança General
de Subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les restants normes de dret
administratiu, i la resta de legislació que li fos d’aplicació.

CATORZÈ.- DIFUSIÓ
Les parts són conscients de la importància de difondre adequadament la informació derivada de
l’objecte del present conveni, tant entre els col·lectius directament interessats com per la
ciutadania en general, raó per la qual les parts es comprometen a donar-ne la major difusió
possible.
Aquest acord de difusió per tal de donar visibilitat a les tasques realitzades, es durà a terme
d’acord amb allò establert en el pacte tercer del present conveni, amb els respectius logos de
les parts signants.

QUINZÈ.- LLEI DE TRANSPARÈNCIA. INFORMACIÓ PÚBLICA
Les parts es comprometen a donar compliment a la declaració de transparència prevista a
l’article 15.2 de la llei 19/2014 de transparència.
I en prova de conformitat les parts signen aquest acord mitjançant signatura digital, considerantse la data d’aquest conveni la de la darrera signatura.

Per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona
Ramon Torra
Xicoy - DNI
37266022L
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Ramon Torra Xicoy DNI 37266022L (TCAT)
Fecha: 2020.11.03
17:22:58 +01'00'

Ramon Torra
Gerent
Marcel lí Pons
Duat - DNI
39659234N
(TCAT)

Per la Taula d’Entitats del 3r Sector Social

FRANCINA
ALSINA
CANUDAS

Firmado digitalmente
por FRANCINA
ALSINA CANUDAS
Fecha: 2020.11.03
14:07:31 +01'00'

Francina Alsina Canudas
Presidenta
Firmado digitalmente
por Marcel lí Pons Duat
- DNI 39659234N
(TCAT)
Fecha: 2020.11.12
09:19:55 +01'00'

Marcel·lí Pons Duat
Secretari general
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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ANNEX 1
COMPTE JUSTIFICATIU
CERTIFICACIÓ DE LA DESPESA
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COMPTE JUSTIFICATIU
CERTIFICACIÓ DE DESPESA
Nom i cognoms del legal representant de l’ens que sota signa

NIF

Nom de l’ens Beneficiari

CIF

FAIG CONSTAR:
1.-Que s’adjunta la memòria d’actuació justificativa de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i que acredita la realització de
les condicions imposades i la consecució dels objectius previstos.
2.- Que l'import que es justifica s'ha destinat íntegrament a finançar l'actuació per a la qual fou concedida la subvenció, la qual ha estat
realitzada amb compliment a totes les obligacions imposades en les bases reguladores del conveni de la seva concessió.
3.-Que la quantia de l'aportació efectuada per l'AMB conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de l'actuació, no
supera el cost total de la mateixa.
4.- Que l'import imputat a aquesta justificació només inclou la part d'IVA no deduïble per part del beneficiari. Aquesta entitat té la
possibilitat de deduir-se l’IVA suportat de les factures presentades com a justificants de despesa en el següent percentatge:
No té la possibilitat de deduir-se l’IVA suportat de les factures presentades com a justificants de despesa.
Té la possibilitat de deduir-se el 100% de l’IVA suportat de les factures presentades com a justificants de la despesa.
Com a conseqüència de l'aplicació de la regla de la prorrata, té la possibilitat de deduir-se un
de l'IVA suportat de les
factures presentades com a justificants de la despesa
5.- Que s'ha donat compliment a l'art. 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que estableix que quan
l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 40.000,00 euros en el supòsit de cost per execució d'obra o de 15.000
euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el
beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per
la prestació del servei o l'entrega del bé, llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no existeixi en
el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministrin o prestin.
6.- Que l'activitat subvencionada ha estat finançada amb:
Exclusivament amb aquesta subvenció de l'AMB
Amb aquesta subvenció de l'AMB i altres recursos. (Cal especificar procedència i import dels altres recursos)
(Espai a omplir pel beneficiari on s'especificarà procedència i import)

7.- Que el detall de la despesa realitzada és el següent (adjuntar fotocòpies de les factures compulsades i justificants de pagament):

CONCEPTE:DESPESES
Total que s’imputa a aquesta
justificació d’acord amb els
N.
JUSTIF
.

EMISOR FACTURA

Núm.

DATA

(CIF+Raó Social)

FACT

FACT

DATA
CONCEPTE

PAGAMENT
EFECTIU

Import
(Base)

Import
(IVA)

Import
(Total)

imports i percentatges
màxims establerts al projecte
i a la resolució d’atorgament
considerant només l’IVA no
deduïble.

TOTAL

€

€

€

€

8.-

Que s’adjunta carta de pagament del reintegrament de les quantitats no aplicades, només si s’escau.

9.- Que l’ens beneficiari ha realitzat la publicitat del finançament de l’AMB de l’activitat/projecte subvencionat de la següent manera:
( Espai a omplir pel beneficiari on s’especificarà la publicitat realitzada )

10.-Que l’ens beneficiari està al corrent de les seves obligacions tributàries amb la Generalitat, l’Estat i la Seguretat Social i que aquest
autoritza a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a sol·licitar informació, prèvia al pagament, per tal de comprovar que el beneficiari es troba al
corrent d’aquestes obligacions.
11.-Que les actuacions justificades i no pagades corresponen a actuacions efectivament realitzades i que la bestreta rebuda es destinarà al
pagament de les factures justificatives relacionades. Tan bon punt s'hagi rebut la transferència per part de l'AMB en el termini de 30 dies
naturals el beneficiari farà arribar a l'AMB el justificant de pagament corresponent.
12.- Que tots els documents originals relacionats estan en poder d’aquesta entitat i si s’escau seran presentats a sol·licitud de l'AMB.
Signatura i segell de l’entitat

A

,

d
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