CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ENTITATS QUE DESENVOLUPIN
PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS EN DIFERENTS ÀMBITS DE GESTIÓ PER
A L’ANY 2020

FORMULARI DESCRIPTIU DEL PROJECTE
1.- ESTRUCTURA I CAPACITAT DE GESTIÓ DE L’ENTITAT .
Immobles en propietat
Adreça completa:
Immobles arrendament o cessió
Adreça completa:

Hipoteca si  no 
Import anual hipoteca :

Arrendament  Cessió 
Import anual arrendament :

Socis
Nº de socis
Personal
Personal assalariat
Nº col·laboradors
Nº voluntaris
Òrgans de participació dels que forma part
 Consell de Ciutat
 Consell de Districte
 Consell de Serveis Socials
 Consell Educatiu

Espais participatius en els que participa (comissió de festes,
coordinadores..... )
Indiqueu quins:

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Telèfon: 93
402 94 00. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679.
Finalitat del tractament: Resoldre la subvenció sol·licitada . Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les
finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al
tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277
(fora de L’Hospitalet i mòbils).

PERPSPECTIVA DE GÈNERE Expliqueu breument com s’aplica la
perspectiva de gènera a la vostra entitat (mesures i accions)

PROJECTES REALITZATS DURANT L’ANY ANTERIOR A LA
CONVOCATÒRIA.
NOM DEL PROJECTE

SUBVENCIÓ
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si












no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA
CONCEDENT












Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Telèfon: 93
402 94 00. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679.
Finalitat del tractament: Resoldre la subvenció sol·licitada . Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les
finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al
tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277
(fora de L’Hospitalet i mòbils).

FINANÇAMENT DE L’ENTITAT: PRESSUPOST DE L’ENTITAT PER L’ANY
EN CURS
INGRESSOS PREVISTOS
Quotes dels socis o aportacions
voluntàries
Subvencions Ajuntament de
L’Hospitalet
Altres subvencions (especifiqueu
l’organisme concedent)

Ingressos bar/ similar
Patrocinis
Venda de tiquets /entrades
Inscripcions i/o quotes cursos i tallers
Altres ingressos (cal especificar-los)

TOTAL

0,00

DESPESES PREVISTES
Personal
Material fungible
Local (lloguer/hipoteca)
Subministrament
Comunicacions
Manteniment
Assegurances
Publicitat
Transport i missatgeria
Dietes
Allotjament
Viatges i desplaçaments
Treballs d’empreses externes
Altres despeses (cal especificar-les)

TOTAL

Diferència (Ingressos – despeses)

0,00

0,00

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Telèfon: 93
402 94 00. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679.
Finalitat del tractament: Resoldre la subvenció sol·licitada . Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les
finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al
tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277
(fora de L’Hospitalet i mòbils).

2.- DADES IDENTIFICATIVES DEL PROJECTE PEL QUAL ES SOL·LICITA
SUBVENCIÓ
Nom del projecte :
Responsable del
projecte:
Lloc de realització
(*) Data d’inici:
(**) Data de finalització :
Pressupost total del
projecte:
Import de la subvenció
sol·licitada a l’
Ajuntament de
l’Hospitalet :
Import de la subvenció
sol·licitada a altres
administracions
públiques:

Nom de l’Administració Pública

Import subvenció

(*) La data d’inici del projecte determina la data a partir de la qual, a efectes de
justificació, s’acceptaran factures o altres documents de valor probatori de les
despeses del projecte. Per tant, s’ha de considerar data d’inici aquella en què
es comencin a realitzar gestions per a les activitats concretes del projecte pel
qual es sol·licita la subvenció.
(**) La data de finalització del projecte determina la data fins a la qual a efectes
de justificació s’acceptaran factures o altres documents de valor probatori de
les despeses del projecte. Per tant, s’ha de considerar data de finalització
aquella en què es donin per acabades totes les gestions per a la realització de
les activitats concretes del projecte pel qual es sol·licita la subvenció.

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Telèfon: 93
402 94 00. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679.
Finalitat del tractament: Resoldre la subvenció sol·licitada . Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les
finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al
tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277
(fora de L’Hospitalet i mòbils).

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE (resum del projecte) :

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Telèfon: 93
402 94 00. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679.
Finalitat del tractament: Resoldre la subvenció sol·licitada . Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les
finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al
tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277
(fora de L’Hospitalet i mòbils).

OBJECTIUS DEL PROJECTE (què voleu fer i per què voleu fer-ho):

RESULTATS ESPERATS (que voleu aconseguir amb aquest projecte) :

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Telèfon: 93
402 94 00. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679.
Finalitat del tractament: Resoldre la subvenció sol·licitada . Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les
finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al
tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277
(fora de L’Hospitalet i mòbils).

ACTIVITATS I CALENDARI PREVIST PER A LA SEVA REALITZACIÓ
(descripció de totes les activitats que realitzareu i de quan teniu previstes ferles) :
Activitat

Data inici

Data
finalització

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Telèfon: 93
402 94 00. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679.
Finalitat del tractament: Resoldre la subvenció sol·licitada . Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les
finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al
tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277
(fora de L’Hospitalet i mòbils).

RECURSOS EMPRAST PER DUR A TERME EL PROJECTE
RECURSOS HUMANS
Nombre de persones
necessàries
pel projecte

Propis de l’entitat:

INFRAESTRUCTURES
Locals, equips tècnics...

Pròpies de l’entitat

Aliens a l’entitat

Alienes a l’entitat
MATERIALS
Què heu de comprar pel
projecte
ALTRES

DESTINATARIS DE L’ACTIVITAT ( a qui voleu arribar):
Cal posar el nombre aproximat de beneficiaris previstos
 SOCIS DE L’ENTITAT : .................................................................................
 AMICS DE L’ENTITAT: ....................................................................
 ACTIVITAT OBERTA AL BARRI:.................................................................
 ACTIVITAT DE CIUTAT: ............................................................................
 ALTRES (escoles, altres entitats....) ...........................................................
DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT (com comunicareu el que feu) :
Cartells, díptics...
Web
Correu electrònic
Campanyes
Altres

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Telèfon: 93
402 94 00. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679.
Finalitat del tractament: Resoldre la subvenció sol·licitada . Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les
finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al
tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277
(fora de L’Hospitalet i mòbils).

3.- PRESSUPOST DEL PROJECTE PEL QUAL ES DEMANA SUBVENCIÓ:
INGRESSOS PREVISTOS
Quotes dels socis o aportacions
voluntàries
Subvenció Ajuntament de L’Hospitalet
Altres subvencions (especifiqueu
l’organisme concedent)

Ingressos bar/ similar
Patrocinis
Venda de tiquets /entrades
Inscripcions i/o quotes cursos i tallers
Altres ingressos (cal especificar-los)

TOTAL

0,00

DESPESES PREVISTES
Personal
Material fungible
Local (lloguer/hipoteca)
Subministrament
Comunicacions
Manteniment
Assegurances
Publicitat
Transport i missatgeria
Dietes
Allotjament
Viatges i desplaçaments
Treballs d’empreses externes
Altres despeses (cal especificar-les)

TOTAL
Diferència (Ingressos – despeses)

0,00

00,00
€

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Telèfon: 93
402 94 00. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679.
Finalitat del tractament: Resoldre la subvenció sol·licitada . Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les
finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al
tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277
(fora de L’Hospitalet i mòbils).

4.- ADAPTACIÓ DEL PROJECTE (que canviareu en el projecte si els
ingressos no són els previstos)
Activitats:

Pressupost:

El Sr./La Sra. ............................................................................................... amb
DNI/NIE ..................................................................................... actuant en nom
propi com a sol·licitant o en qualitat de representant legal de la persona jurídica
sol·licitant
...............................................................................................................................
.... amb NIF....................................................................
Segell entitat:

Signatura del/ de la sol·licitant o representant legal
de la persona jurídica:

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Telèfon: 93
402 94 00. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679.
Finalitat del tractament: Resoldre la subvenció sol·licitada . Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les
finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al
tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277
(fora de L’Hospitalet i mòbils).

