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INSTÀNCIA SOL·LICITUD SUBVENCIÓ REALITZACIÓ ACTUACIONS COOPERACIÓ PAÏSOS EN 

DESENVOLUPAMENT– Anotació  
 
 

   SOL·LICITANT / REPRESENTANT  

Sol·licitant: 
(Nom/raó social) 

 CIF:  

Representant: 
(Nom i cognoms) 

 DNI:  

 

    

   AVÍS 

Correu electrònic:  Telèfon:  
 

    

   NOTIFICACIÓ 

☐ Electrònica      ☐ En paper 

 
ADREÇA POSTAL SOL·LICITANT 

Adreça:  C.P:  

Població:  Província:  

ADREÇA POSTAL REPRESENTANT 

Adreça:  C.P:  

Població:  Província:  
 

    

   DECLARA 

 
1. Que considera, que l’ONG/entitat que representa amb domicili, reuneix les condicions exigides per les 

Bases de la convocatòria pública de subvencions per a la realització de Projectes de Cooperació. 

2. Que l’entitat que representa, no es troba culpable en cap causa de prohibició legal o reglamentària. 

3. Que l’entitat que representa, es compromet a aportar la diferència, bé directament, bé per finançament 

de tercers, entre el cost total del projecte o fase del projecte i la subvenció atorgada. 

 

   

   DEMANA 

 

 Que li siga concedida la subvenció per al següent projecte (títol amb un màxim de 100 caràcters): <$ $> 
 

Per a açò s’adjunta els documents requerits, la veracitat dels quals testifique. 

 

  
 

   DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 

 
Naturalesa jurídica  Data constitució:  

Data última modificació estatus:  

 

 
Data d’inscripció en el registre:  

 Nombre de socis membres de l’Entitat sol·licitant:  Remunerat?:  
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  RESTA DE LES ENTITATS EN CAS D’AGRUPACIÓ (cal indicar nom de l’entitat, Adreça, telèfon, 

persona responsable i Nº de socis) 

 

 

 
 

 

 

 

  DADES DEL SOCI O CONTRAPART LOCAL 

 Nom Social  NIF:  

 Domicili:  C.P:  

 País:  Província o departament:  

 Naturalesa jurídica:  Data constitució:  

 Correu electrònic:  Telèfon:  

 Resp. del projecte:  Telèfon i correu electrònic  

 Activitats prèvies dutes a terme en col·laboració amb l’Entitat que sol·licita la subvenció: 
 

 

 

 

 
 

 
Relacions del soci Local amb les destinacions finals de l’ajuda: 

 

 

 

 
 

 

  

  A.1) PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

 Títol del projecte:  País receptor:  

  

Ubicació geogràfica (Departament, Municipi, Cantó…) Adjuntar mapa, coordenades o enllaç a Google 

Maps 

 
 

 Projecte finançat anteriorment per l’Ajuntament de Picanya?:    

 Data d’inici:  Data de finalització:  

 Duració de l’execució:  Tipus de població:  

 Nº Beneficiaris directes  Cost total projecte:  

 Àrea sectorial d’actuació: 

 
Subvenció total sol·licitada  

Percentatge cofinançament 

Ajuntament de Picanya 
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A.2) RESUM DEL PRESSUPOST 

Finançament previst Despeses 

Ajuntament de Picanya  Construccions  

Generalitat  Equipaments, material sum.  

Diputació Provincial  Personal Local  

Administració de l’Estat  Funcionament  

Altres CCAA  Avaluació  

Comunitat Europea  Despeses administratives  

Fons propis  Avaluació  

Socis locals país dest.  Viatges, estades i dietes  

Altres fonts de finançam.  Altres (especificar)  

TOTAL  TOTAL  
 

    

   EXPERIÈNCIA PRÈVIA DE L’ENTITAT SOL·LICITANT EN PROJECTES DE COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL – ÚLTIMS 5 ANYS (cal indicar projecte, any, país d’execució i quantia subv.) 

 

 

    

   RELACIÓ, SI ESCAU, DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ PER AL MATEIX PROJECTE A 

ALTRES ORGANISMES PÚBLICS 

 

 

    

   ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ÚLTIM ANY NATURAL ANTERIOR A LA CONVOCATÒRIA 

 

 

    

   DADES I DOCUMENTS PRECEPTIUS (Art. 4 [Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Picanya], Art. 13.2.e [Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions] Art. 18, 19, 22 i 23 [Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions ] i Art. 3 [Bases que han de regir les subvencions per a la realització d’actuacions en 

cooperació amb països en vies de desenvolupament i projectes del quart món]) 
 

1) ADJUNTA: Veure informació d’anotació registre. 
 
 

2) AUTORITZE A L’AJUNTAMENT A OBTINDRE (als efectes del reconeixement, seguiment i control) (Art. 95.1 K Llei 

58/2003, 17 de desembre, General Tributària): 
 

• Corrent de les obligacions tributàries per a subvencions i ajudes: Autoritze: SI/NO Adjunte Certificat: SI/NO 
 

3) D’acord amb l’art. 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, amb la present es pressuposa l’autorització a l’Ajuntament per a recaptar pels seus 

propis mitjans les següents dades, excepte en el cas d’oposició expressa.  
 

• Corrent de pagament d’obligacions amb la Seguretat Social: Autoritze: SI/NO  Adjunte Certificat:  SI/NO 
 

L’ autorització podrà ser revocada en qualsevol moment amb un escrit dirigit a l’Ajuntament. 
 

 

 

   

Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Picanya 
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