
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del qual és responsable l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per 
la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: camí del Mig, 
número 9 de Sant Joan Despí o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.

Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès d’aquesta 
entitat.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat
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Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí Exemplar per a l’Ajuntament

1. Entitat sol·licitant
Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF 

Domicili (a l’efecte de notificació) Núm. Escala           Pis

Població Codi postal        Província

Telèfon                          Fax Correu electrònic

Web Núm. de registre Generalitat Catalunya

Nom de qui presideix l’entitat Núm. registre local d’entitats

2. Persona sol·licitant
Nom i cognoms Document identificatiu: DNI / CIF

Càrrec que ocupa a l’entitat Telèfon

3. Dades del projecte
Nom del projecte Cost total del projecte (€) (1)

Subvenció demanada (€)

Departament destinatari i àmbit al qual es presenta
 Promoció Associativa 
 Esports
 Educació, Infància i Família
 Acció Social i Igualtat
 Sanitat
 Joventut
 Cooperació
 Gent Gran
 Medi Ambient

(1) S’omple automàticament en completar el balanç
econòmic (total de despeses reals). 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ - COOPERACIÓ. PROJ. COOPERACIÓ INTERNACIONAL 



AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

2

ANY

Signatura beneficiari/ària o representant Segell de l’entitat

4. Relació de documentació a presentar
Projecte.
Model de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Ajuntament a creditors particulars, en el cas
que sigui un nou número de compte, o fotocòpia de les dades del compte bancari si l’entitat té el mateix número de
compte (per descarregar-ho, pots fes clic aquí).
Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança contractada i del rebut de pagamant de l’any en curs.
Acta de constitució de la Junta Directiva o certificat de renovació actual.
Si la subvenció demanada és inferior a 3.000 € heu de presentar la següent declaració:

Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària i la Tresoreria General 
 de la Seguretat Social (Annex A).
Si la subvenció demanada és igual o superior a 3.000 € heu de presentar els dos certificats següents:

Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària (per a més informació, fes clic aquí).
Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (per a més  
informació, fes clic aquí).

Altra documentació requerida a les bases de subvencions, en referència a l’especificitat de l’àmbit al qual es 
presenta el projecte.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ - COOPERACIÓ. PROJ. COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

http://stjoandespi.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2015/12/MODEL_DOMICILIACIO_BANCARIA_SEPA_TRESORERIA.doc
http://stjoandespi.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2015/12/CERTIFICATS_HISENDA_SEGURETATSOCIAL.pdf
http://stjoandespi.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2015/12/CERTIFICATS_HISENDA_SEGURETATSOCIAL.pdf


D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del qual és responsable l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per 
la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: camí del Mig, 
número 9 de Sant Joan Despí o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.

Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès d’aquesta 
entitat.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

R
eg

is
tre

 d
’e

nt
ra

da
 g

en
er

al 1

ANY

Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí         Exemplar per a l’entitat

1. Entitat sol·licitant
Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF 

Domicili (a l’efecte de notificació) Núm. Escala           Pis

Població Codi postal        Província

Telèfon                          Fax Correu electrònic

Web Núm. de registre Generalitat Catalunya

Nom de qui presideix l’entitat Núm. registre local d’entitats

2. Persona sol·licitant
Nom i cognoms Document identificatiu: DNI / CIF

Càrrec que ocupa a l’entitat Telèfon

3. Dades del projecte
Nom del projecte Cost total del projecte (€) (1)

Subvenció demanada (€)

Departament destinatari i àmbit al qual es presenta
 Promoció Associativa 
 Esports
 Educació, Infància i Família
 Acció Social i Igualtat
 Sanitat
 Joventut
 Cooperació
 Gent Gran
 Medi Ambient

(1) S’omple automàticament en completar el balanç
econòmic (total de despeses reals). 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ - COOPERACIÓ. PROJ. COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
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Signatura beneficiari/ària o representant Segell de l’entitat

4. Relació de documentació a presentar
Projecte.
Model de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Ajuntament a creditors particulars, en el cas
que sigui un nou número de compte, o fotocòpia de les dades del compte bancari si l’entitat té el mateix número de
compte (per descarregar-ho, pots fes clic aquí).
Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança contractada i del rebut de pagamant de l’any en curs.
Acta de constitució de la Junta Directiva o certificat de renovació actual.
Si la subvenció demanada és inferior a 3.000 € heu de presentar la següent declaració:

Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària i la Tresoreria General 
 de la Seguretat Social (Annex A).
Si la subvenció demanada és igual o superior a 3.000 € heu de presentar els dos certificats següents:

Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària (per a més informació, fes clic aquí).
Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (per a més  
informació, fes clic aquí).

Altra documentació requerida a les bases de subvencions, en referència a l’especificitat de l’àmbit al qual es 
presenta el projecte.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ - COOPERACIÓ. PROJ. COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

http://stjoandespi.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2015/12/MODEL_DOMICILIACIO_BANCARIA_SEPA_TRESORERIA.doc
http://stjoandespi.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2015/12/CERTIFICATS_HISENDA_SEGURETATSOCIAL.pdf
http://stjoandespi.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2015/12/CERTIFICATS_HISENDA_SEGURETATSOCIAL.pdf
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DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL

Document identificatiu: CIF

Cost total del projecte (€)

          Document identificatiu: CIF Subvenció demanada (€) 

ANNEX  A

DECLARA sota la seva responsabilitat que l’entitat a la qual representa es troba al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que aquesta declaració substitueix la presentació dels 
corresponents certificats acreditatius en el cas que sigui beneficiària d’una subvenció d’import no superior a 
3.000 €, tal com estableix l’article 24 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions.

Sant Joan Despí,            de/d’ de 20         .

Signatura beneficiari/ària o representant Segell de l’entitat

Nom de l’entitat 

Departament destinatari      

Nom i cognoms de qui subscriu  

Càrrec que ocupa a l’entitat        Nom del projecte 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ - COOPERACIÓ. PROJ. COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

1. DADES DE L’ENTITAT
1.1 Entitat sol·licitant
Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF 

Domicili (a efectes de notificació) Núm. Escala           Pis

Població Codi postal        Província

Telèfon                          Fax Correu electrònic

Web Núm. de registre Generalitat Catalunya

Any de creació de l’entitat Data de l’última renovació de la junta Núm. registre local d’entitats

1.2 Composició de la Junta directiva
President/ta
Nom Cognoms     DNI

Domicili

Secretari/ària
Nom Cognoms     DNI

Domicili

Tresorer/a
Nom Cognoms     DNI

Domicili

1.3 Persones responsables del projecte
Nom i cognoms Càrrec

Telèfon Mòbil Correu electrònic

Nom i cognoms Càrrec

Telèfon  Mòbil Correu electrònic

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

1.4 Dades bancàries autoritzades per a rebre la transferència 
Nom i cognoms del titular

Entitat bancària Número de compte - IBAN

1.5 Dades pòlissa assegurança
Tipus d’assegurança Període de vigència

De a
Companyia Núm. de pòlissa

1.7 Breu resum de l’experiència de l’entitat (indicar el nombre de projectes internacionals realitzats i en curs)

1.8 Composició
Nombre de socis
Nombre de persones contractades a la seu i delegacions
Nombre de persones contractades treballant en altres països  
en projectes de cooperació internacional
Nombre de persones voluntàries a la seu i delegacions
Nombre de persones voluntàries treballant en altres països  
en projectes de cooperació internacional
Nombre de persones que mantenen altre tipus de relació amb l’entitat (1) 

1.6 Camp d’activitats

(1) Indicar quin tipus de relació
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

1.9  Projecte presentat en concertació amb altres entitats (indicar quines)

Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF

Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF 

2  CONTRAPART LOCAL
2.1 Entitat sol·licitant   
Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF 

Domicili (a efectes de notificació) Núm. Escala           Pis

Població  Codi postal        Província

Telèfon                          Fax Correu electrònic

Web 

2.2 Persones responsables del projecte
Nom i cognoms

Telèfon Mòbil Correu electrònic

Nom i cognoms

Telèfon  Mòbil Correu electrònic

2.3 Camps d’activitats i experiència de la contrapart

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

3. PROJECTE
3.1 Dades del projecte
Nom del projecte Cost del projecte (en euros)

Subvenció demanada (en euros)

3.6 Breu descripció del projecte

3.5 És continuació o desenvolupament d’un projecte subvencionat anteriorment per l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí?. Indicar la resposta correcta.               Sí       No

3.2 Àrea geogràfica on s’executarà
País Àrea

3.3 Duració total del projecte
Data prevista d’inici Data prevista de finalització Període pel qual es demana la subvenció(1)

3.4 Previsió de finançament del període per al qual es demana la subvenció
COFINANÇADORS                                                                    Import (€) % cost total
Fons sol·licitats a l’Ajuntament de Sant Joan Despí
Altres subvencions concedides

Subvencions sol·licitades

Fons propis 

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

4. CONTEXT I JUSTIFICACIÓ
4.1 Situació existent i problemàtica (cal exposar el context socioeconòmic i polític de la zona. Cal descriure la problemàtica detectada i

reflectir altres programes vinculats a l’acció proposada que estiguin desenvolupant a la mateixa zona, així com els actors socials implicats).

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

4.2 Beneficiaris (especificar el nombre dels beneficiaris directes i indirectes, les seves característiques i els criteris de selecció).

4.3 Antecedents i justificació de l’acció (explicar de qui va néixer la iniciativa, i si aquesta forma part d’un pla de desenvolupament

integral).

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

5. OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS
5.1 Objectiu general

5.2 Objectius específics

5.3 Resultats esperats
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

6. EXECUCIÓ DEL PROJECTE
6.1 Activitats previstes

6.2 Cronograma de les activitats
ACTIVITATS ANY (desglossat per mesos)

 I      II       III     IV     V     VI     VII   VIII     IX     X     XI    XII

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

6.3 Recursos necessaris
Recursos humans

Recursos materials

Recursos tècnics

6.4 Aportació local (contrapart i beneficiaris)

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

A. COSTOS DIRECTES
A1. Terrenys
A2. Construccions
A3. Equips i subministraments
A4. Personal local (salaris)
A5. Personal expratiat (salaris)
A6. Viatges i estades
A7. Funcionament
A8. Fons rotatiu
A9. Imprevistos
TOTAL COSTOS DIRECTES
% de Costos Directes s/Total

B. COSTOS INDIRECTES (despeses administratives)**

B1. Formulació
B2. Seguiment
B3. Avaluació
B4. Sensibilització
TOTAL COSTOS INDIRECTES
% de Costos Indirectes s/Total

TOTAL GENERAL

** Els costos indirectes a imputar a l’Ajuntament de Sant Joan Despí no poden superar el 7% sobre el total de la subvenció demanada

COST TOTAL OPERACIÓAJUNTAMENT ST. J. DESPÍ    CONTRAPART I BENEFICIARIS                 FONS PROPIS PARTIDES (€)
6.5 Pressupost general per partides i cofinançadors 

ALTRES

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

6.6 Pressupost detallat del cost sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Joan Despí
(podeu adjuntar full d’excel o altres quadres) 

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

7 VIABILITAT DEL PROJECTE I CONTINUÏTAT DELS OBJECTIUS 
7.1 Viabilitat sociocultural i política (adequació als factors socioculturals de la zona)

7.2 Grau d’implicació, motivació i participació dels beneficiaris en l’elaboració del projecte

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

7.3 Efecte en la població més vulnerable (infants, gent gran, persones amb discapacitats i refugiats)

7.4 Perspectiva de gènere

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

7.5 Actitud de les autoritats locals. Qüestions legals

7.6 Responsables de l’acció després de l’execució i capacitat financera, pressupostària i de gestió

7.7 Impacte mediambiental

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

8. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ A SANT JOAN DESPÍ
(indicar també si contribueix a la captació de recursos per a la cooperació internacional)

8.1 Accions previstes per sensibilitzar la població de Sant Joan Despí (sobre el desenvolupament del projecte o la situació

concreta de la comunitat destinatària del mateix)

8.2 Accions per fomentar la participació de la ciutadania de Sant Joan Despí en assumptes de cooperació 
internacional i solidaritat

8.3 Accions previstes per tal d’augmentar la consciència pública sobre la interdependència Nord-Sud 
(exposicions, debats, intercanvis d’experiències)

8.4 Accions que fomentin la participació pel que fa al comerç just i solidari a Sant Joan Despí

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

10. Observacions

Segell de l’entitat Signatura sol·licitant

9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE
9.1 Metodologia prevista de seguiment i avaluació del projecte (indicadors que s’utilitzaran per avaluar els resultats assolits)

La persona sol·licitant declara, en nom de l’entitat, que totes les dades recollides en aquest projecte es 
corresponen amb la realitat.

PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
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