
 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS  
PER A L’ACREDITACIÓ D’ENTITAT EXPERTA  

EN ACCIÓ HUMANITÀRIA I EMERGÈNCIES 
 

 
Nom complet de l’entitat:       

Nom abreujat o sigles:           NIF:       
 
 
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 (punt 
2.5)  
 
Reproduïu el següent quadre tantes vegades com sigui necessari 
 
Nom del projecte o 
acció 

 

Lloc de realització 
(Indiqueu municipi, 
regió, país): 

 

Sector d’intervenció 
(assenyaleu el/s que 
correspongui/n): 

☐ 2.5.1. Serveis de salut 
☐ 2.5.2. Distribució alimentària i nutrició 
☐ 2.5.3. Aigua, sanejament i higiene 
☐ 2.5.4. Distribució d’elements no alimentaris 
☐ 2.5.5. Serveis d’educació a la infància.  
☐ 2.5.6  Rescat de persones 
☐ 2.5.7  Programes de transferències d’efectiu (cash 

transfers) 
 

Breu resum del projecte: 
 
 
 
Data inici del 
projecte: 

 Data finalització 
del projecte: 

 

Pressupost total (en 
euros): 

 Principals 
finançadors: 

 
 

Relació de 
documents per a 
comprovació, i 
enllaç web per a 
consultar aquests 
documents 

 

 
Nota: per tal de facilitar la tramitació telemàtica, en lloc d’adjuntar els documents 
acreditatius dels projectes realitzats, és preferible que incloeu l’enllaç al lloc web on es 
poden consultar els documents.  



 
 
 
 
Volum executat en els darrers dos anys en projectes o accions 
d’acció humanitària i d’emergència de les tipificades en el punt 
anterior (punt 2.6) 
 
 

Títol del projecte o acció Sector(*) 

Fonts de 
finançament 
(incloeu nom 

cofinançadors) 

Import 
executat 

2016 
(euros) 

Import 
executat 

2017 
(euros) 

         
         
         
         
         
         
         
TOTAL 

 
      

Relació de documents per a 
comprovació, i enllaç web 
per a consultar aquests 
documents. 

 
 
 
 
 

 
(*) Indiqueu a quins dels set sectors del punt anterior correspon. 

 
Nota: es considera com a darrers dos anys els últims dos exercicis tancats, 2016 i 
2017. En cas que els exercicis no es corresponguin amb l’any natural, indiqueu els 
períodes que abasten.   
 
Per tal de facilitar la tramitació telemàtica, en lloc d’adjuntar els documents acreditatius 
dels projectes realitzats, és preferible que incloeu l’enllaç al lloc web on es poden 
consultar els documents.  
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