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Sol·licitud de subvenció projectes de cooperació al desenvolupament i 
solidaritat per entitats sense finalitat de lucre amb seu a la comarca 

d’Osona - convocatòria 2014  
 

 
1. Dades de l’entitat sense ànim de lucre amb domicili a la comarca d’Osona 

Nom de l’entitat       NIF 

                   

Adreça      

                

Codi Postal   Població      

                    

Telèfon   Adreça electrònica per a notificacions 

                  

 
2. Dades de la persona que representa l’entitat 

Nom i cognoms     NIF   Telèfon 

                         
En qualitat de què representa l’entitat      

                

 
3. Subvenció que es sol·licita 

Nom del projecte: 
_______________________________________________________________ 

Pressupost total del 
projecte 

Import  de 
subvenció 
sol·licitat 

 Activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat             

 
4. Documentació que adjunto 

 
Còpia de la documentació que acredita la inscripció d’aquesta entitat en el registre corresponent, el NIF de 
l’entitat i la còpia dels estatuts vigents (*) 

 
Còpies dels documents que acrediten les facultats atorgades a la persona que representa l’entitat  jurídica 
(nomenament, poder, etc.) i el NIF (*) 

 Memòria econòmica i d’activitats de l’entitat corresponent a l’exercici econòmic anterior. 

 
Certificats o documents que acreditin la participació en actes solidaris o de sensibilització realitzats a Osona 
l’any anterior de la present convocatòria, on quedi clar el municipi on s’ha realitzat l’activitat. 

 
Documents que acreditin la participació directa dels col·lectius d’immigrants en l’elaboració, seguiment i/o 
identificació del projecte. 

 

Documentació de l’entitat del Sud o contrapart: 
- Memòria econòmica i d’activitats de l’entitat corresponent a l’exercici econòmic anterior. 
- Si és una organització legalment constituïda, s’ha d’aportar el document del registre corresponent i els 
estatuts de l’entitat. 

 
Documents que acreditin la participació directa dels col·lectius d’immigrants en l’elaboració, seguiment i/o 
identificació del projecte. 

 Projecte de l’activitat segons el model de la convocatòria que hi ha a la web www.ccosona.cat  

 

En el cas que la sol·licitant sigui una Fundació, cal que acrediti que ha complert amb el requisit d’haver 
presentat els comptes anuals davant el Protectorat de la Generalitat, d’acord amb l’article 336.3 del Llibre III 

del Codi Civil de Catalunya.  
 
 (*) Si aquesta documentació ja ha estat presentada en convocatòries anteriors, cal emplenar l’apartat següent: 

 

 
Declaro, sota la meva responsabilitat, que la documentació referent als estatuts, NIF i document acreditatiu de 
la representació que ostento continuen vigents sense cap tipus de variació respecte els presentats davant el 
Consell Comarcal en convocatòries anteriors. 

http://www.ccosona.cat/
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5. Sol·licitud i declaració responsable 

Sol·licito l’ajut econòmic i declaro sota la meva responsabilitat: 

 Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents presentats són certes. 

 
Que l’entitat no incorre en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició per obtenir 
subvencions, establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

 
Que l’entitat està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de 
Catalunya, amb la Seguretat Social i el Consell Comarcal d’Osona.  

 
Que conec i accepto les condicions establertes  en les disposicions legals i en les bases que 
regulen l’ajut que demano i em comprometo a donar compliment als requeriments que s’exigeixen 
si se’m concedeix una subvenció. 

Que per a la realització de l’activitat objecte d’aquesta petició he demanat/obtingut la/es subvencions 
següents: 

 
No hem demanat ni tenim concedit cap ajut econòmic pel mateix concepte. 
 

Data Organisme Import de la subvenció Demanat/concedit 

                        

                        

                        

 
Que l’entitat que represento es compromet a comunicar al Consell Comarcal d’Osona l’obtenció de 
subvencions o ajuts per la mateixa finalitat procedents d’altres administracions o ens públics. 

 

Localitat,       de       de 2014 

 

[Signatura] 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
s’informa que les  dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer de gestió d’ajuts de benestar social, la 
finalitat del qual és la gestió de documentació per a la valoració de subvencions. El Consell Comarcal d’Osona és 
l’administració responsable del fitxer i la persona beneficiària del servei o el seu representant legal se l’informa que pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, si s’escau, de forma escrita al carrer Historiador Ramon 
d’Abadal i Vinyals, 5 3a planta, de Vic. 

 

CONSELL COMARCAL D’OSONA 

C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 3a planta 

08500 - Vic 


