
 

Pàgina 1 de 4 
 

 
 
Instància de sol·licitud per a l’acreditació d’entitat experta en Acció 
Humanitària i Emergències.  
 
 
 

1. Dades de l’entitat sol·licitant 
Nom complet de l’entitat:        

Nom abreujat o sigles:        NIF:       

Web:        

Nom de la persona representant legal:        NIF:       

Càrrec de la persona representant legal:       

Nom de la persona de contacte a efectes de comunicacions:        

Càrrec que ocupa a l’entitat:       
  Telèfon:        Correu electrònic:      

 
 
2. Dades relatives als requisits de les entitats sol·licitants d’acreditació 
 

2.1. Persona jurídica sense afany de lucre legalment constituïda  

Forma jurídica:  Associació  Fundació            Altres  (especificar):       

Nom del Registre en el que està registrada l’entitat:       Número de Registre:       

Document que acredita que es tracta d’una entitat sense afany de lucre (indiqueu-ne article o disposició 
concreta):  
      

 S’haurà d’acompanyar la documentació acreditativa en el cas que no estigui a disposició de l’Ajuntament. 
 

2.2. Seu social o delegació a Barcelona   

L’entitat té:  Seu Social a Barcelona            Delegació a Barcelona  

Adreça a Barcelona:        CP:       

Municipi:       Província:       

 S’haurà d’acompanyar la documentació acreditativa en el cas que no estigui a disposició de l’Ajuntament 
 
 

2.3. Finalitat institucional relativa al treball en acció humanitària i contextos d’emergència 
expressament recollida en els Estatuts de l’entitat 
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Reproducció literal de la finalitat institucional relativa al treball en acció humanitària i contextos d’emergència 
expressament recollida en els Estatuts de l’entitat: 

       

Número d’article o disposició en els Estatuts on s’indica aquesta finalitat:       

 S’haurà d’acompanyar la documentació acreditativa en el cas que no estigui a disposició de l’Ajuntament 
 

2.4. Bona gestió de la seguretat del personal de l’entitat, tant expatriat com local, mitjançant 
l’existència de protocols de seguretat que incloguin plans de contingència i d’evacuació.  
Incloeu a continuació el títol del/s document/s que s’adjunta/en: 

-       
-       
-       
-       

 

 Indiqueu l’enllaç web per a consultar aquests documents o en cas que no sigui possible, adjunteu-los 
 
 

2.5. Experiència específica en accions d’acció humanitària i d’emergència durant 3 anys dels darrers 
6 anteriors al procediment d’acreditació, en els sectors especificats.   

 Aquest punt s’acredita amb la informació aportada en el document Memòria d’Activitats 

 
 

2.6. Volum mínim de 150.000 Euros anuals executats en accions d’acció humanitària i d’emergència 
en els dos darrers anys, en els sectors tipificats en el punt anterior, i que incloguin fons públics.  

 Aquest punt s’acredita amb la informació aportada en el document Memòria d’Activitats  

 
 
3. Declaració Responsable de la persona representant 
 

Noms i cognoms:       
 

DNI/NIF:        Càrrec que ocupa a l’entitat:        
 
 
 

La persona que actua en nom i representació de l’entitat DECLARA:  
 
 Que actua en nom i representació de l’entitat i disposa de poders o autorització atorgats al seu favor 

que la faculta per a la presentació d’aquesta sol·licitud.  

 Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i en els documents que l'acompanyen, són 
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certes. 

 Que l’entitat a la qual representa, compleix els requisits per a ser acreditada com a entitat experta 
en acció humanitària i emergències.  

 Que l’entitat es compromet, en qualsevol cas, a aportar la documentació acreditativa en la forma i 
termini requerits per l’Ajuntament de Barcelona. 

 Que l’entitat compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que 
atorga l'Ajuntament.  

 Que l’entitat no es troba incursa en cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions de 
conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 Que l’entitat compleix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern en els termes en què li sigui aplicable. 

 Que l’entitat està en possessió de les autoritzacions necessàries per exercir la seva activitat. 

 Que l’entitat no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes 
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de 
gènere i segons Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes.   

 Que l’entitat compleix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes. 

 Que l’entitat compleix les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 Que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’AEAT, amb 
la Seguretat Social i amb la Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o 
que no està obligada a declarar. 
La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització a l'Ajuntament de Barcelona perquè pugui obtenir 
l'acreditació d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb l'AEAT, la TGSS i la Hisenda Municipal a 
través de certificats telemàtics, així com per a la verificació de la seva identitat i compulsa automàtica de les 
dades facilitades amb la DGP. 

En el cas que l’entitat sol·licitant vulgui denegar el consentiment de l'accés de l'Ajuntament de Barcelona  als 
esmentats certificats telemàtics, haurà de marcar la casella següent:   (Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.) En 
aquest supòsit, l’entitat haurà de presentar els certificats corresponents, juntament amb la present 
sol·licitud. 

 Que la següent documentació administrativa ja consta en poder de l’Ajuntament de Barcelona i 
no ha sofert cap modificació en els darrers 5 anys: 
o Estatuts de l’entitat 
o NIF de l’entitat 
o Composició de l’òrgan directiu 
o Inscripció al registre corresponent (Generalitat de Catalunya, i/o altres registres) 
o NIF de la persona signant de la sol·licitud 
o Documentació acreditativa que la persona que actua en nom i representació de l’entitat està 

facultada per a la presentació d’aquesta sol·licitud. 

I que en el cas que els documents anteriors no constin en poder de l’Ajuntament de Barcelona o 
hagin sofert modificacions en els darrers 5 anys, s’aporten juntament amb aquesta sol·licitud 

 
I perquè així consti, signa aquesta declaració.  

 

 Barcelona,           
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D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i en tramitar aquest document consentiu, que 
les vostres dades personals siguin tractades per l’Ajuntament de Barcelona dins el fitxer “Contactes de l’àmbit 
d’Acció Exterior” amb la finalitat de resoldre la present sol·licitud, legitimada en base al vostre consentiment. 
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir 
les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre 
aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. 

Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 d’11 de juliol, us 
indiquem que en informar el camp email i telèfon ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de 
comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada. 

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

