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FORMULARI PER A PROJECTES ANUALS I PLURIENNALS 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL (MODALITATS A1, A2 I A3) 

PROGRAMA DE COOPERACIÓ A CIUTATS ESPECÍFIQUES (MODALITAT B1) 
 
 

És important llegir les Bases i la Convocatòria per emplenar el formulari, així com el Pla Director 
de cooperació al desenvolupament, solidaritat i pau 2013-2016 de l’Ajuntament de Barcelona. 
També es recomana llegir el document d’instruccions per emplenar aquest formulari de sol·licitud. 
Aquest document s’ha de presentar telemàticament. 
 
 
1. PRESENTACIÓ I RESUM DEL PROJECTE 
 
1.1. ENTITAT SOL·LICITANT: 
 

Nom:[Escriviu el text] 

NIF: [Escriviu el text] 

 
1.2. NOM DEL PROJECTE:  
 

[Escriviu el text] 
 

 
1.3. Sector CAD (vegeu llistat a la guia d’instruccions) 
 

Codi:   [Escriviu el text] 

Descripció: [Escriviu el text] 

 

        
1.4. Breu descripció del projecte (màxim 200 paraules) 
 
[Escriviu el text] 
 

 
 
1.5. A quin/s objectiu/s estratègic/s i específic/s del Pla Director de  l’Ajuntament 
de Barcelona s’acull el projecte? (empleneu el quadre segons els objectius especificats 
a la convocatòria) 
 
• Objectiu estratègic i específic principal (només un). 
 

[Escriviu el text] 
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• Altres objectius estratègics i específics relacionats. 
 
[Escriviu el text] 
 
 

 
 

• Justificar com la intervenció i la metodologia proposada per dur a terme el projecte facilitarà la 
consecució dels objectius estratègics i específics esmentats. 

 
[Escriviu el text] 
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2. DESCRIPCIÓ DE LES ENTITATS PARTICIPANTS EN EL PROJECTE 
 
2.1. Entitat sol·licitant de la subvenció 

 
ENTITAT SOL·LICITANT 

Nom de l’entitat: [  
NIF: Data de constitució: 
Persona responsable i càrrec que ocupa:  
Telèfon/Fax:  E-mail:  

 
 

a) Base social i recursos humans 
 

Nombre de persones associades       

Nombre de persones contractades a la seu i les delegacions territorials a l’Estat 
espanyol       

Nombre de persones contractades que treballen en altres països en projectes de 
cooperació internacional       

Nombre de persones voluntàries a la seu i les delegacions territorials a l’Estat 
espanyol       

Nombre de persones voluntàries que treballen en altres països en projectes de 
cooperació internacional       

Nombre de persones col·laboradores de l’entitat a l’Estat espanyol   

Nombre de patrons de l’entitat a l’Estat espanyol   

Nombre de persones que mantenen un altre tipus de relació amb l’entitat 
respecte al projecte que es presenta       

      

 
b) Sector principal d’activitats 

 
[Escriviu el text] 
 

 
c) Estructura i/o funcionament de l’entitat 

 
 

[Escriviu el text] 
 

 
 
 

d) Pertinença a Xarxes i Plataformes de moviments socials 
 

[Escriviu el text] 
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e) Dades econòmiques de l’últim exercici (en cas de no disposar de dades de 
tancament, introduïu una previsió)  

 
Ingressos € 
Despeses € 
Resultat  € 
Percentatge d’ingressos obtinguts amb finançament propi % 
Percentatge d’ingressos obtinguts amb finançament privat % 
Percentatge d’ingressos obtinguts amb finançament públic % 

 
 

f) Activitat realitzada a la ciutat de Barcelona els últims 4 anys 
 

[Escriviu el text] 
 

 
 

2.2. Entitats en agrupació1 (empleneu només en cas de presentar projecte en agrupació) 
 

ENTITAT EN AGRUPACIÓ 
Nom de l’entitat: [  
Persona responsable i càrrec que ocupa 
Telèfon:  E-mail:  
Tipus d’entitat, relació i experiència amb l’àmbit de treball de la intervenció:       
Nombre de projectes executats amb l’entitat sol·licitant:  
Funció que desenvolupa en el projecte:  

 

2.3. Entitats al país receptor 
 

CONTRAPART 
Nom de l’entitat:   
Persona responsable i càrrec que ocupa: [  
Telèfon:  E-mail:  
Tipus d’entitat, relació i experiència amb l’àmbit de treball de la intervenció2:       
Nombre de projectes executats amb l’entitat sol·licitant:  
Funció que desenvolupa en el projecte 3:  

 
 

CONTRAPART (2) 
Nom de l’entitat:   
Persona responsable i càrrec que ocupa: [  
Telèfon:  E-mail:  
Tipus d’entitat, relació i experiència amb l’àmbit de treball de la intervenció4:       
Nombre de projectes executats amb l’entitat sol·licitant:  
Funció que desenvolupa en el projecte 5:  

                                                           
1  L’agrupació d’entitats s’ha d’acreditar.  
2  La finalitat i objectius de la contrapart s’ha d’acreditar.  
3  Obligatòriament s’ha d’annexar l’acord signat entre l’entitat sol·licitant i la contrapart per a la 
presentació del projecte a la convocatòria.  
4  La finalitat i objectius de la contrapart s’ha d’acreditar.  
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ALTRES INSTITUCIONS O ENTITATS DEL SUD 
Nom de la institució:   
Persona responsable i càrrec que ocupa:  
 
Telèfon:       E-mail:       
Tipus d’organització, relació i experiència amb l’àmbit de treball de la intervenció:       
Nombre de projectes executats o activitat realitzada amb l’entitat local:        
Funció que desenvolupa en el projecte:       

 
ALTRES INSTITUCIONS O ENTITATS DEL SUD (2) 

Nom de la institució:   
Persona responsable i càrrec que ocupa:  
 
Telèfon:       E-mail:       
Tipus d’organització, relació i experiència amb l’àmbit de treball de la intervenció:       
Nombre de projectes executats o activitat realitzada amb l’entitat local: rentitat local:        
Funció que desenvolupa en el projecte:       

 
 

2.4. Autoritat Local (empleneu només per a la modalitat de ciutats específiques) 
 

AUTORITAT LOCAL 
Nom de l’entitat:       
Persona responsable i càrrec que ocupa:       
Telèfon:       E-mail:       
Àrea o departament implicat:       
Funció que desenvolupa en el projecte6:       

 
  

                                                                                                                                                                                                 
5  Obligatòriament s’ha d’annexar l’acord signat entre l’entitat sol·licitant i la contrapart per a la 
presentació del projecte a la convocatòria.  
6  Cal acreditar la implicació de l’autoritat local en el projecte.  
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2.5. Principals projectes realitzats els últims 4 anys rellevants per a la subvenció sol·licitada 

 
 

Nom del projecte Data 
inici 

Data 
fi 

Pressupost 
total 

Principals 
Finançadors 

Actors 
participants Ciutat País 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
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3. CONTEXT I JUSTIFICACIÓ 
 

3.1.  Descripció del municipi on es durà a terme la intervenció (població, estructura 
econòmica, competències municipals, etc.) 

 
[Escriviu el text]       
 

 
3.2.  Situació existent i problemàtica a la zona objecte del projecte 

 
[Escriviu el text]       
 

 

3.3.  Antecedents  
 

[Escriviu el text]       
 

 

3.4. Definició del marc estratègic en el qual s’insereix l’actuació, tant de l’entitat 
sol·licitant i la contrapart com de la regió i/o municipi on es treballa 

 
[Escriviu el text]       
 

 

3.5. Justificació de l’estratègia emprada per a solucionar la problemàtica i estratègia 
de sortida 

 
[Escriviu el text]       
 

 

3.6. Població beneficiària desglossada per sexes i criteri de selecció 
 

[Escriviu el text]       
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4. MATRIU DE PLANIFICACIÓ (OBJECTIUS, RESULTATS I ACTIVITATS DEL PROJECTE) I ARBRE DE 
PROBLEMES 

 
 

4.1. Matriu de planificació (vegeu Annex 1) 
 
4.2. Arbre de problemes  
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5. PLA D’EXECUCIÓ 

 
5.1. Calendari d’execució de les activitats (en cas de projectes anuals ompliu només la primera graella) 
 
 

ACTIVITATS ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS 
ENTITAT 

RESPONSABLE DE 
L’EXECUCIÓ 

ANY 1 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A1                     
A2                     
                         
                         
                    

 

ACTIVITATS ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS 
ENTITAT 

RESPONSABLE DE 
L’EXECUCIÓ 

ANY 2 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A1                     
A2                     
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6.  SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 
Resum de l’estratègia global o les metodologies previstes per al seguiment i avaluació del 
projecte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  PRESSUPOST I FINANÇAMENT  
 
 
7.1. Pressupost global  
Utilitzeu  l’Annex 2  “Despeses globals previstes per finançadors (per a projectes anuals i 
pluriennals)” i l’Annex 3 “Pressupost desglossat del cost total del projecte (per a projectes 
anuals i pluriennals)” 
 
7.2. Pressupost desglossat per anys i per partides (empleneu només en cas de projectes 
pluriennals) 
Utilitzeu els Annexos 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.  
 

7.3 Descripció del pressupost (màxim 200 paraules) 

[Escriviu el text] 
 
 
 

[Escriviu el text] 
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7.4 Origen dels fons 
 

Cofinançadors  Import (EUR) % s/ cost total 
 Sol·licitat a l’Ajuntament de Barcelona – 

Convocatòria de subvencions a les entitats 
dedicades a l’àmbit de la cooperació 
internacional 2016  

 
 
 
 

            

Subvencions concedides:     
 Institució ...........              
 Institució ...........              

Subvencions sol·licitades:    
 Institució ...........              
 Institució ...........              

Subvencions que es preveu sol·licitar:     
 Institució ............              
 Institució ............              

 
 
7.5 Procediment de gestió i execució, i formes de transferència previstes 
 
• Dispositiu organitzatiu previst per a la gestió i l’execució del projecte 
 

[Escriviu el text]       

 
• Dispositiu administratiu previst per a la gestió del projecte 
 

[Escriviu el text]       

 
• Modalitats previstes per a la transferència dels equips i les infraestructures 
després de l’execució del projecte i compromisos del seu manteniment futur. 
 

[Escriviu el text]         
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8. VIABILITAT DEL PROJECTE, SOSTENIBILITAT DELS 
EFECTES/IMPACTES DESPRÉS DE L’EXECUCIÓ I PRINCIPALS 
IMPACTES TRANSVERSALS ESPERATS 

 

8.1. Viabilitat social d’execució del projecte 
 
• Adequació als factors socioculturals previs 
 

[Escriviu el text]         

 
• Grau d’implicació, motivació i participació de la població beneficiaria en 
l’elaboració del projecte 
 

[Escriviu el text]         

 
• Actitud de les autoritats locals. Qüestions legals 
 

[Escriviu el text]         

 

8.2. Sostenibilitat a llarg termini 
 
• Valoració de la sostenibilitat dels efectes/impactes positius. Factors que poden 
influir en la sostenibilitat i com s’abordaran (econòmics, socioorganitzatius, ambientals, 
tecnològics i de gènere) 
 

[Escriviu el text]         

 

 
8.3. Com es treballen els eixos transversals dins del projecte (en totes les fases del 

projecte) i en quines accions es concreten 
 

• Promoure el respecte integral, la consolidació i l'exercici efectiu dels drets 
humans, fent especial atenció als drets dels infants la governança democràtica i 
l’enfortiment del teixit social 
 

[Escriviu el text]         
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• Promoure la cultura de la pau i incorporar la perspectiva de la sensibilitat al 
conflicte i de construcció de pau 

 

[Escriviu el text]         

 
• Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió: social  
(que inclou la cultural i la política), econòmica i ambiental 
 

[Escriviu el text]         

 
• Promoure l’equitat entre les dones i els homes mitjançant l’aplicació de la 
perspectiva de gènere 

 

[Escriviu el text]         

 
• Altres 
 

[Escriviu el text]         

 
9. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS PREVISTES D’EDUCACIÓ A 
LA CIUTADANIA DE BARCELONA RELACIONADES AMB EL 
PROJECTE (si escau) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[Escriviu el text] 
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