
Formulari de sol·licitud de subvenció per Projectes de 
Cooperació Internacional al Desenvolupament 2021 

Dades identificatives 

Entitat 

Responsable d'aquest projecte

Dades de la Contrapart local (entitat que portarà a terme el projecte) 

Nom i cognoms

 Càrrec 

 Adreça electrònica 

Nom de la contrapart 

Pàgina web de la contrapart 

Localitat 

Des de quan hi col·laboreu?

Altra informació rellevant de la contrapart:

Nom del projecte

País on es desenvolupa 

1

Telèfon



Breu descripció del projecte

Localització geogràfica i descripció del context

Podeu inserir una 
imatge de la localització 
geogràfica

Dades bàsiques del projecte 
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� AJUNTAMENT DE 
V Vilanova i la Geltrú

Objectius específics

Beneficiaris/Persones subjectes de dret

Objectius
Objectiu General
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Accions/activitats que es portaran a terme i dates d'execució previstes
(Descriure les activitats previstes a desenvolupar en el projecte i el caldendari d'execució)
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Resultats

� AJUNTAMENT DE 
V Vilanova i la Geltrú
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� AJUNTAMENT DE 
V Vilanova i la Geltrú

Mecanismes de seguiment

Viabilitat i Sostenibilitat
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� AJUNTAMENT DE 
V Vilanova i la Geltrú

Informació de les activitats de sensibilització de l'entitat a Vilanova i la Geltrú
Indiqueu les activitats de sensibilització realitzades a Vilanova i la Geltrú durant l'any anterior a aquesta convocatòria 

Data Activitat
Beneficiaris de l'activitat

(Indicar quantes persones 
han participat de l'activitat)
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Dades econòmiques

� AJUNTAMENT DE 
V Vilanova i la Geltrú

Import previst en €

Import anual del projecte per l'any 2021 pel què es demana subvenció

Aportació de l'entitat sol·licitant

Aportació de la contrapart o entitat del Sud

Altres finançadors (indiqueu si heu demanat subvencions a altres Ajuntaments, 
organismes públics o privats)

Import sol·licitat a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
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Han de quedar reflectides les diverses aportacions amb què compta el projecte, distingides per partides

1. Terrenys, inmobles , construccions

2. Equips i subministraments

3. Personal local i expatriat

4. Viatges i estades

5. Funcionament

Despeses indirectes (màxim 
10% de l'import subvencionat)

Detall de les despeses

8

DECLARO

-Que l'entitat compleix tots els requisits exigits per poder guadir de la subvenció sol·licitada i està al corrent del compliment 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

-Que s'acceptarà la subvenció que sigui concedida i ens comprometem a complir l'Ordenança reguladora de la concessió 
de subvencions de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovada pel Ple Municipal de 6/11/2016 i modificada al Ple de 
13/03/2017.

-Que es farà constar en tota la propaganda i documentació impresa amb motiu de l'activitat subvencionada o en qualsevol 
altre mitjà de difusió, l'escut de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a institució col·laboradora, i la llegenda "amb el 
suport de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú".

-Que s'aportarà la documentació necessària per la justificació en cas de rebre subvenció.

-Que, en el cas que l'activitat subvencionada comporti contacte habitual amb menors, l'entitat disposa de les certificacions 
legalment establertes per acreditar que no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
identitat sexual, d'acord amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica de protecció jurídica del menor i segons 
estableix l'article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat.

-En el cas de tenir la Junta caducada, que degut a l’excepcionalitat de la situació provocada per l’emergència del COVID 
19, aquesta entitat no ha pogut celebrar l’assemblea anual de renovació de la Junta directiva i, per tant, s’entén prorrogat el 
mandat dels membres de la junta actual. L’entitat adquireix el compromís de celebrar la Junta tan bon punt sigui possible 
complint amb les mesures de seguretat establertes per les autoritat i, quan es faci la celebració, comunicar el resultat de la 
Junta per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 



� AJUNTAMENT DE 
V Vilanova i la Geltrú

DESPESES IMPUTABLES

COSTOS DIRECTES: Totes les despeses necessàries i imprescindibles per a l'execució sobre 
terreny del projecte.

Terrenys, immobles i construccions: En cas d'haver-hi, incloure el valor de la compra 
i/o lloguer dels terrenys on s'està executant el projecte, així com les infraestructures 
que cal construir, rehabilitar o llogar sobre les què s'implementa el projecte.

Equips i subministraments: Incloure els costos de la compra del material i/o lloguer dels 
equips necessaris per l'execució del projecte, així com del transport (en el cas que sigui 
necessari) fins al lloc on es desenvoluparà l'acció. (Exemple: material de construcció, 
adquisició de mobiliari, etc...)

Personal local expatriat: Incloure únicament el personal loal o expatriat que forma part del pla 
operatiu i sense el qual el projecte no podria executar-se, així com també els serveis tècnics 
o professionals que cal per a la realització del projecte (Exemple: cost de personal necessari per
fer formació, personal sanitari, etc...) No es podrà incloure en aquesta partida el
personalde l'entitat sol·licitant que es desplaça sobre el terreny per fer seguiment i/o
coordinació indirecta del projecte.
Viatges i estades: En cas d'haver-hi, incloure els costos per viatges, transport, dietes, 
allotjaments necessaris directament relacionats amb l'execució del projecte, dins del país on 
es desenvolupi. No es podrà incloure en aquesta partida el cost de viatges i estades del 
personal de l'entitat que es desplaça sobre el terreny per fer seguiment i/o coordinació indirecta 
del projecte.

Funcionament: totes les despeses directament necessàries per a la marxa del projecte 
(Exemple: despeses de manteniment d'equipaments, difusió d'activitats, etc...)

COSTOS INDIRECTES: Són les despeses conseqüència del seguiment, avaluació i altres 
actuacions no directament relacionades amb l’execució del projecte. Aquestes no podran superar 
el 10% de l’import subvencionat
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INSTRUCCIONS PER OMPLIR EL FORMULARI DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A 
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

COM OMPLIR I ENVIAR EL FORMULARI 

Per tal d'emplenar i enviar les dades del formulari és imprescindible disposar com a mínim 
d'Adobe Reader 8.1 o posteriors per tenir un rendiment apropiat del formulari. Aquest programari 
es pot descarregar gratuïtament des de l'adreça "http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/". 

Per presentar el formulari haureu de realitzar els passos següents: 

Pas 1. Emplenar degudament el formulari PDF.  

Pas 2. Un cop completat el formulari, és recomanable desar-lo al vostre ordinador abans de 
signar-lo. Un cop signat, no us permetrà fer canvis. 

Pas 3. Signar electrònicament des del camp de signatura del final del pdf. 

Pas 4. Un cop signat és necessari gravar aquest formulari amb el botó “Desa”. Aquest arxiu és 
el que s’ha d'adjuntar a la sol·licitud en línia. 

Pas 5. Per completar el procés, cal enviar el formulari a través del tràmit corresponent de la 
pàgina web www.vilanova.cat , en concret a l'apartat “Tràmits” “Sol·licitud de subvencions per 
entitats”. Per aquest tràmit cal certificat digital, que pot ser el certificat de l’entitat o el Idcat 
particular exclusivament del president/a de l’entitat. 

Accedir al tràmit i comprovar que les dades que consten de l’entitat són correctes. 

Adjuntar aquest formulari ple i signat. 

El vostre enviament només serà vàlid si heu realitzat l'annexió d’aquest document signat 
electrònicament.  

Opcions complementàries:  Aquest formulari es pot imprimir, però cal pensar que està pensat pel 
seu funcionament electrònic, per tant, poden imprimir-se moltes pàgines en blanc. Si, tot i així, 
desitgeu imprimir-lo ho podreu fer des del menú "Arxiu" "Imprimir" . Recordeu que aquesta 
impressió no serà vàlida per a la seva presentació en format paper. Només són vàlids els 
enviaments presentats de forma telemàtica a través de la pàgina web www.vilanova.cat 

PER OMPLIR AQUEST FORMULARI 

Dades identificatives 
Nom de l’entitat, nom i cognoms de la persona responsable d’aquest projecte, càrrec, telèfon i 
adreça de correu electrònic (aquesta informació és important per poder resoldre possibles 
dubtes), nom del projecte i país on es desenvolupa. 

Dades de la Contrapart local
Nom de la contrapart, si tenen pàgina web, localitat, des de quan hi col·laboreu i si està 
constituïda en entitat.  A l’apartat informació rellevant de la contrapart, explicar breument qui és 
la  contrapart, activitats que  realitza, experiència acumulada en altres projectes, en què 
consisteix la vostra col·laboració, etc. En el cas de tenir-se, s'aportarà la major informació 
possible de la contrapart (estatuts, notícies premsa, web, etc). Màxim, 1300 caràcters. 

Dades bàsiques del projecte 
Breu descripció del projecte: Explicar breument en què consisteix el projecte. Màxim, 1400 
caràcters 

Localització geogràfica i descripció del context: Localització geogràfica i descripció del context 
socioeconòmic i polític de la zona, problemàtica detectada. Breu explicació de com ha sorgit el 
projecte. Màxim, 1400 caràcters. 

A continuació podreu inserir una imatge de la localització geogràfica clicant el requadre. 

10



Beneficiaris/Persones subjectes de dret: Nombre de persones beneficiàries així com la descripció 
dels criteris proposats per a la seva selecció. Indicar si està prevista la seva participació a les 
diferents fases del projecte. Màxim 1400 caràcters 

Objectius: Objectiu general del projecte i objectius específics que es pretene aconseguir. 

Resultats: Resultats esperats i indicadors verificables. Màxim 1400 caràcters. 

Accions/activitats que es portaran a terme i dates d’execució previstes: Descriure les activitats 
previstes i el calendari d’execució. 

Un cop introduïda la primera activitat, clicar  per afegir-ne una altra o  per suprimir-la. 

Mecanismes de seguiment: Especificar quins mecanismes s'han previst per valorar l'avenç del 
projecte d'acord amb la planificació inicial. Màxim 1900 caràcters. 

Viabilitat i sostenibilitat: Exposar els riscos detectats, les mesures per evitar-los així com els 
elements que afavoreixen la continuïtat de les accions més enllà de la finalització del projecte. 
Màxim 1900 caràcters. 

Informació de les activitats de sensibilització de l’entitat a Vilanova i la Geltrú: Explicar breument 
les activitats, la data i nombre de persones participants. 

Un cop introduïda la primera activitat, clicar  per afegir-ne una altra o  per suprimir-la. 

Dades econòmiques 
Import anual del projecte pel que es demana subvenció: Cost total del projecte previst. 

Aportació de l’entitat sol·licitant: Aportació econòmica de l’entitat 

Aportació de la contrapart o entitat del Sud: Aportació econòmica de la contrapart. 

Com a mínim un 10% del cost del projecte ha de ser finançat amb recursos provinents de la 
ONGD que demana la subvenció,  o bé de la contrapart. 

Altres finançadors: Indicar si heu demanat subvencions a altres ajuntaments, organismes públics 
o privats.

Un cop introduït el primer finançador, clicar  per afegir-ne un altre o  per suprimir-lo. 

Import sol·licitat a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú: La diferència entre el cost del projecte i 
les diferents aportacions previstes constarà com a import sol·licitat a l’ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 

Detall de les despeses: En aquest apartat han de quedar reflectides les diverses aportacions 
amb què compta el projecte, distingides per partides. 

Les despeses imputables són: 

COSTOS DIRECTES: Totes les despeses necessàries i imprescindibles per a l'execució sobre 
terreny del projecte.  

1. Terrenys, immobles i construccions: En cas d'haver-hi, incloure el valor de la compra i/o
lloguer dels terrenys on s'està executant el projecte, així com les infraestructures que cal
construir, rehabilitar o llogar sobre les què s'implementa el projecte.

2. Equips i subministraments: Incloure els costos de la compra del material i/o lloguer dels
equips necessaris per l'execució del projecte, així com del transport (en el cas que sigui
necessari) fins al lloc on es desenvoluparà l'acció. (Exemple: material de construcció,
adquisició de mobiliari, etc...)

3. Personal local expatriat: Incloure únicament el personal local o expatriat que forma part
del pla operatiu i sense el qual el projecte no podria executar-se, així com també els
serveis tècnics o professionals que cal per a la realització del projecte (Exemple: cost de
personal necessari per fer formació, personal sanitari, etc...) No es podrà incloure en
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aquesta partida el personal de l'entitat sol·licitant que es desplaça sobre el terreny per 
fer seguiment i/o coordinació indirecta del projecte.  

4. Viatges i estades: En cas d'haver-hi, incloure els costos per viatges, transport, dietes,
allotjaments necessaris directament relacionats amb l'execució del projecte, dins del país
on es desenvolupi. No es podrà incloure en aquesta partida el cost de viatges i estades
del personal de l'entitat que es desplaça sobre el terreny per fer seguiment i/o coordinació
indirecta del projecte.

5. Funcionament: totes les despeses directament necessàries per a la marxa del projecte
(Exemple: despeses de manteniment d'equipaments, difusió d'activitats, etc...)

COSTOS INDIRECTES: Són les despeses conseqüència del seguiment, avaluació i altres 
actuacions no directament relacionades amb l’execució del projecte. Aquestes no podran 
superar el 10% de l’import subvencionat

Botó “Desar”: Permet desar el formulari al vostre ordinador. Si encara no està signat, permet 
modificar el contingut. 

Botó “Esborrar Dades”: Esborra totes les dades introduïdes al formulari. 

Botó “Signatura”: Permet signar electrònicament el document. Un cop signat, ja no permet fer 
modificacions al formulari. 
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