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Formulari d’ajut per a projectes o activitats

Cooperació i Solidaritat

1. Dades generals de l’entitat
Nom de l’entitat

NIF/CIF

Descripció general de la finalitat i els objectius de l’entitat (segons Estatuts)

President/a entitat

DNI

Telefòn

Correu electrònic

Representant davant administració

DNI

Telefòn

Correu electrònic

Personalitat jurídica de l’entitat

L’entitat està integrada en algun altre ens?
(coordinadora, federació, ...)

Associació

Si

Federació

No
Quina?

Fundació
Cooperativa
Altres

2. Recursos humans de l’entitat
Nombre
d’integrants
Socis/es
Voluntaris/àries
Treballadors/es a
jornada completa
Treballadors/es a
jornada parcial
TOTAL

0-11
anys

Homes
12-30
31-64
anys
anys

+64
anys

0-11
anys

Dones
12-30
31-64
anys
Anys

+64
anys

TOTAL

Cooperació i Solidaritat

3. Dades generals del projecte o activitat
Nom del projecte o activitat
Descripció del projecte o activitat

4. Criteris generals a avaluar

És indispensable respondre de forma precisa i concreta tots i cadascun dels següents apartats, ja que en
funció dels continguts especificats, la comissió tècnica farà la seva avaluació i valoració.
Participació de l’entitat en activitats del municipi: experiència, trajectòria i base social

Foment de l’associacionisme i la participació ciutadana: col·laboració en projectes i activitats d’altres
entitats.

Complementació de l’acció de l’administració local: projecte/activitat que vinculin a més d’una
regidoria

Cooperació i Solidaritat

Dèficit d’activitats anàlogues al municipi. Projecte de nova implantació

Interès general i utilitat del projecte/activitat pel municipi

Utilització de la llengua catalana com a idioma vehicular de l’activitat. (En el cas d’arts escèniques cal
que un mínim del 50% de la programació sigui en català)

Abast del projecte/activitat en quan a persones (destinataris, voluntaris, mobilització)

Abast del projecte/activitat en quan a territori i localització (dins del municipi, fora del municipi)

Pla de finançament (aportació pròpia, aportació administració local, recerca d’altres fonts de
finançament, acreditació reducció de costos respecte projectes/activitats similars anteriors)

Sistemes de control, seguiment i avaluació del projecte/activitat

5. Criteris específics

Cooperació i Solidaritat

És indispensable respondre de forma precisa i concreta tots i cadascun dels següents apartats, ja que en
funció dels continguts especificats, la comissió tècnica farà la seva avaluació i valoració.
Repercussió de les accions a la societat cabrilenca

Realització d’activitats i sensibilització a la població

Lluita contra la pobresa

Desenvolupament i drets humans

Igualtat de gènere

Sostenibilitat mediambiental

Participació social

Cooperació i Solidaritat

Atenció a les minories en risc d’exclusió social

6. Pressupostos

Pressupost anual de l’entitat
Previsió de despeses
Personal
Manteniment
Consums
Dietes i desplaçaments
Activitats
Amortització crèdits
Publicitat i comunicació
Obsequis
Altres:

Exercici actual

TOTAL

Previsió d’ingressos
Quotes de socis/es
Donacions
Activitats
Prestacions de serveis
Aportacions empreses privades
Aportacions d’altres organitzacions no lucratives
Aportacions de l’Ajuntament de Cabrils
Aportacions d’altres administracions públiques
Altres:
TOTAL

Exercici actual

Pressupost del projecte sol·licitat
Previsió de despeses
Personal
Manteniment
Consums
Dietes i desplaçaments
Activitats
Amortització crèdits
Publicitat i comunicació
Obsequis
Altres:

Import

TOTAL

Cooperació i Solidaritat

Previsió d’ingressos
Quotes de socis/es
Donacions
Activitats
Prestacions de serveis
Aportacions empreses privades
Aportacions d’altres organitzacions no lucratives
Aportacions de l’Ajuntament de Cabrils*
Aportacions d’altres administracions públiques
Altres:
TOTAL

Import

*L’import consignat en aquesta casella ha de ser el mateix que l’import sol·licitat com a subvenció. En
conformitat amb el que disposa l’article 10.2 de les bases particulars reguladores de la convocatòria,
l’import màxim de concessió de la subvenció serà el 50% del cost del projecte o l’activitat de les quals es
demani la subvenció.

7. Observacions

8. Sol·licitud de subvenció

* En conformitat amb el que disposa l’article 10.2 de les bases particulars reguladores
de la convocatòria, l’import màxim de concessió de la subvenció serà el 50% del cost del
projecte o l’activitat de les quals es demani la subvenció.
Import econòmic que se sol·licita

Bestreta a disposar abans de la justificació (en %)

* En conformitat amb el que disposa l’article 11.2, els
sol·licitants podran sol·licitar una bestreta, fins a un màxim del
80%, de l’import de la subvenció atorgada.

