Ajuntament de L’Hospitalet

Programa de Cooperació i Solidaritat
Formulari general tècnic de justificació de subvenció
Model 4.1
Formulari únic per a qualsevol tipus de projecte
entitat sol·licitant
Nom de l’entitat sol·licitant. Detallar el nom de l’entitat reflectit en la targeta del NIF

NIF

projecte
Títol del projecte. El títol aquí indicat serà el mateix en tots els documents relatius al projecte

Tipus de projecte. Marcar-ne només un
Cooperació

Sensibilització

Ajuda Humanitària

Subvenció concedida per l’Ajuntament de L’Hospitalet. En euros

Quantitat justificada. En euros

Normes generals
• En el cas d’adjuntar annexos en altres idiomes caldrà presentar una traducció del contingut dels mateixos (català o castellà).
• El darrer full del formulari haurà de comptar amb la signatura electrònica del representant legal de l’entitat segons
legislació vigent Llei 39/2015. Podeu obtenir el Certificat de Representant de Persona Jurídica, en el següent link:
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica.

• Es necessari i obligatori omplir TOTS els punts del formulari, inclosos els apartats específics del vostre tipus de projecte
segons si es de Cooperació al Desenvolupament i EpD, de Sensibilització o d’Ajuda Humanitària seguint les instruccions
que trobareu a l’índex i a cada punt específic del formulari.
• Es valorarà de forma molt positiva ser breu i concís i ordenat.

Documentació obligatòria que cal aportar per a la sol·licitud de subvenció
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Per a la documentació obligatòria, visiteu el web www.cooperaciolh.cat secció desenvolupament/formularis o bé www.l-h.cat
secció tràmits.

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Base jurídica del tractament: Reglament General
de Protecció de Dades 2016/679. Article 6.1.c) El tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 6.1e) El tractament és necessari pel compliment
d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Finalitat del tractament: Gestionar i tramitar les sol·licituds de subvencions del Programa
de Cooperació i Solidaritat. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per complir la finalitat legalment establerta. Exercici de drets: En qualsevol moment,
vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació 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 (per a trucades des de fora de L’Hospitalet).
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*CAH Només han d’omplir aquests punt els projectes de Cooperació al Desenvolupament o Ajuda Humanitària
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1. Dades de les entitats responsables del projecte
DADES BÀSIQUES DE L’entitat
Nom de l’entitat sol·licitant. Detallar el nom de l’entitat reflectit en la targeta del NIF

NIF

Adreça fiscal. Carrer, plaça, etc.

Número

Població

CP.

Pis

Porta

Telèfon

(34)
Correu electrònic de l’entitat

Pàgina web

Correu electrònic per rebre notificació de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment

responsable del projecte
Nom i càrrec responsable del projecte

Correu electrònic

Telèfon

Telèfon mòbil

(34)

(34)

2. Dades del projecte
Durada del projecte. Data d’inici i de finalització de la totalitat del projecte, tenint en compte a la planificació i el post-projecte
Data d’inici ___ /___ /______ dd/mm/aaaa

Data de finalització ___ /___ /______ dd/mm/aaaa

Import de la subvenció concedida per l’Ajuntament. En euros

Projecte cofinançat?
Si

No

3. Dades de la contrapart
* Només han d’omplir aquest punt els projectes de Cooperació al Desenvolupament o Ajuda Humanitària
Nom de l’entitat

19 1456 - Formulari general tècnic de sol·licitud de subvenció - Model 4.1 - Català

Funció principal de la contrapart en el projecte executat
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4. Resum Descriptiu
4.1. En què ha consistit el projecte
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Explicar de manera clara en què ha consistit el projecte
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4.2 Principals dificultats del projecte
Principals dificultats del projecte

4.3 Desviació econòmica
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Hi ha hagut alguna desviació econòmica significativa respecte el pressupost inicial? Quina i per què
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4.4 Complementarietat amb d’altres actuacions
* Només han d’omplir aquest punt els projectes de Cooperació al Desenvolupament o Ajuda Humanitària
Complementarietat amb d’altres actuacions d’ajuda humanitària a la zona i possibles coordinacions. Descriure quines altres accions s’estan realitzant
en la zona d’intervenció per a donar resposta a la problemàtica identificada

5. Matriu d’assoliment
OBJECTIUS PREVISTOS

OBJECTIUS ASSOLITS

FONTS DE VERIFICACIÓ

OE 1

OE 2
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OE 3

OE 4

OE 5
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RESULTATS ESPERATS

RESULTATS ASSOLITS

INDICADORS D’ASSOLIMENT

ACTIVITAT REALITZADA

OBSERVACIONS

RE 1

RE 2

RE 3

RE 4

RE 5

6. Activitats
ACTIVITAT PREVISTA
Act. 1
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Act. 2

Act. 3
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Act. 4

Act. 5

Act. 6

7. Viabilitat i continuació del projecte
* Només han d’omplir aquest punt els projectes de Cooperació al Desenvolupament o Ajuda Humanitària

7.1 Mesures previstes
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Quines mesures s’han previst per garantir l’acceptació del projecte per part dels beneficiaris?

8/13

Ajuntament de L’Hospitalet

7.2 Funcions realitzades
Quines funcions han realitzat els propis beneficiaris del projecte?

7.3 Efecte vers la població
Quin efecte ha tingut el projecte vers la població més vulnerable?

7.4 Paper de les autoritats locals
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Quin paper han tingut les autoritats locals respecte a l’execució del projecte?
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7.5 Propietaris de les infraestructures
Qui són els propietaris de les infraestructures un cop acabat el projecte?

7.6 Mecanismes de seguiment
Quins són els mecanismes de seguiment que s’han previst per executar el projecte?

7.7 Sostenibilitat i perdurabilitat
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Quins són els aspectes que fan que el projecte sigui sostenible i perdurable en el temps sense finançament extern?
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7.8 Responsables de la continuïtat
Qui són els responsables de dur a terme la continuïtat del projecte?

8. Activitats de Sensibilització específiques dels projectes de Cooperació al
Desenvolupament o Ajuda Humanitària
* Només han d’omplir aquest punt els projectes de Cooperació al Desenvolupament o Ajuda Humanitària
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Descriure les activitats de sensibilització en el cas d’haver-ne realitzat
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9. Difusió
Descriure si heu fet alguna mena de difusió sobre el projecte presentat.
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10. Valoració
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El Sr. / La Sra.______________________________________________________________________________________ ,
amb document d’identitat Nº__________, declara la veracitat de totes les dades reflectides en aquest formulari i en la
relació classificada de factures que figura en aquest document, així com la realització de les activitats corresponents al
projecte ___________________________________________________________________________________________
pel qual l’any ______ van rebre una subvenció per import de __________ euros.
I perquè així consti, per tal de justificar el compliment de l’objecte de la subvenció atorgada, signa la present declaració
responsable.
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Signatura electrònica del representant legal de l’entitat

Legislació vigent: la Llei 39/20105 estableix en el seu article 14 que les persones jurídiques (per exemple associacions, entitats, ONG’s,
esplais, fundacions, escoles, AMPAs, etc.) i també els que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria
(com el cas de advocats, procuradors, la major parts dels enginyers, arquitectes, metges, etc.) estaran obligats a relacionar-se a través
de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

L’Hospitalet de Llobregat a ___ de ____________ , 20____
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