ANNEX V / ANEXO V
SOL·LICITUT ESPECÍFICA DE SUBVENCIONS A ACCIONS D’EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA
GLOBAL DIRIGIDES A LA SENSIBILITZACIÓ SOBRE ACTIVISTES DE DRETS HUMANS
SOLICITUD ESPECÍFICA DE SUBVENCIONES A ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
GLOBAL DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

1. Identificació general / Identificación general
CIF

Entitat sol·licitant principal / Entidad Solicitante principal

Pressentació / Presentación:
Individual
En agrupació / En agrupación
- Núm. d'entitats sol·licitants / Nº de entidades solicitantes
Si el projecte es realitza en agrupació d'entitats, identifiqueu-les:
Si el proyecto se realiza en agrupación de entidades, identificarlas:
NIF

Nom / Nombre

% de participació
% de participación

2. Declaració responsable de la pertinença a xarxes / Declaración responsable de la pertenencia a redes de la Entidad Beneficiaria
Nom de l'entitat / Nombre de la entidad*

Denominació de la xarxa / Denominación de la Red

Àmbit / Ámbito

*Quan el projecte es pressente en agrupació, identificar l'entitat / Cuando el proyecto se presente en agrupación, identificar la entidad

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN

27/03/19

CHAP - IAC
DIN - A4

Declare / Declaro:
1- Que la persona representant legal disposa de la capacitat suficient per a actuar en nom de l'entitat / Que la persona representante legal dispone de la capacidad
suficiente para actuar en nombre de la entidad.
2- Que l'entitat sol·licitant, així com totes les entitats que formen part de l'agrupació, si és el cas, coneix i accepta el contingut de l'orde de convocatòria de la subvenció i
complix amb els requisits que esta establix / Que la entidad solicitante, así como todas las entidades que forman parte de la agrupación, si es el caso, conoce y acepta el
contenido de la orden de convocatoria de la subvención y cumple con los requisitos que ésta establece.
3- Que l'entitat sol·licitant, així com totes les entitats que formen part de l'agrupació, si és el cas, compta amb la capacitat necessària per a realitzar les activitats necessàries
per a aconseguir els fins de projecte objecte de la subvenció / Que la entidad solicitante, así como todas las entidades que forman parte de la agrupación, si es el caso,
cuenta con la capacidad necesaria para realizar las actividades necesarias para conseguir los fines de proyecto objeto de la subvención.
4- Que l'entitat sol·licitant, així com totes les entitats que formen part de l'agrupació si és el cas, compliran amb les obligacions que per a les entitats beneficiàries
s'establixen en l'art. 14 de la Llei 38/2003, General de Subvencions i en l'art. 10 de l'Orde de Bases XXXX / Que la entidad solicitante, así como todas las entidades que
forman parte de la agrupación si es el caso, cumplirán con las obligaciones que para las entidades beneficiarias se establecen en el art. 14 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones y en el art. 10 de la Orden de Bases XXXX.
5- Que l'entitat sol·licitant, així com totes les entitats que formen part de l'agrupació es compromet a aportar la diferència entre el cost total del projecte i l'ajuda de la
Generalitat Valenciana / Que la entidad solicitante se compromete a aportar la diferencia entre el coste total del proyecto y la ayuda de la Generalitat Valenciana.
6- Que l'entitat sol·licitant així com totes les entitats que formen part de l'agrupació, si és el cas, es comprometen a no dur a terme, en l'àmbit de l'execució presentat, cap
acció que poguera ser contradictòria amb la política exterior d'Espanya o amb els objectius de la Generalitat Valenciana / Que la entidad solicitante, así como todas las
entidades que forman parte de la agrupación, si es el caso, se compromete a no llevar a término, en el ámbito de la ejecución presentado, ninguna acción que pudiera ser
contradictoria con la política exterior de España o con los objetivos de la Generalitat Valenciana.
7- Que l'entitat sol·licitant així com totes les entitats que formen part de l'agrupació, si és el cas, complixen amb la normativa sobre integració laboral de persones amb
diversitat funcional / Que la entidad solicitante, así como todas las entidades que forman parte de la agrupación, si es el caso, cumplen con la normativa sobre integración
laboral de personas con diversidad funcional.
8- Que l'entitat sol·licitant, així com totes les entitats que formen part de l'agrupació si és el cas, es troben al corrent de les obligacions derivades de l'obtenció amb
anterioritat de subvencions del programa pressupostari de Cooperació Internacional al Desenvolupament, dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana / Que la entidad
solicitante, así como todas las entidades que forman parte de la agrupación si es el caso, se encuentran al corriente de las obligaciones derivadas de la obtención con
anterioridad de subvenciones del programa presupuestario de Cooperación Internacional al Desarrollo, de los presupuestos de la Generalitat Valenciana.
9- Que l'entitat sol·licitant, així com totes les entitats que formen part de l'agrupació, ha complit amb les obligacions establides en el Reial Decret 519/2016, de 28 d'abril,
Estatut del Cooperant / Que la entidad solicitante, así como todas las entidades que forman parte de la agrupación, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el
Real Decreto 519/2016, de 28 de abril, Estatuto del Cooperante.
10- Que tot el personal que participe en el projecte i tinga contacte habitual amb menors, inclosos el de l'agrupació, si és el cas, compleix amb l'acreditació d'aportar
certificat negatiu del Registre Central de Penats per delictes sexuals, tal com estableix l'article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del
menor, de modificació parcial del codi civil i de la llei d'enjudiciament civil, així com l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat../ Que todo el personal que
participe en el proyecto y tenga contacto habitual con menores, incluidos el de la agrupación, si es el caso, cumple con la acreditación de aportar certificado negativo del
Registro Central de Penados por delitos sexuales, tal y como establece el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de
modificación parcial del código civil y de la ley de enjuiciamiento civil, así como el artículo 8 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado.
11- Que les fotocòpies o còpies digitalitzades que s'adjunten a la present sol·licitud són fidels i conformes amb els originals que obren en poder de l'entitat sol·licitant, o de
les entitats que formen l'agrupació, si és el cas, i que dites originals es posen a disposició de la Generalitat Valenciana en cas de ser requerides per a la seua comprovació./
Que las fotocopias o copias digitalizadas que se adjuntan a la presente solicitud son fieles y conformes con los originales que obran en poder de la entidad solicitante, o de
las entidades que forman la agrupación, si es el caso, y que dichos originales se ponen a disposición de la Generalitat Valenciana en caso de ser requeridas para su
comprobación.
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Estatut del Cooperant / Que la entidad solicitante, así como todas las entidades que forman parte de la agrupación, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el
Real Decreto 519/2016, de 28 de abril, Estatuto del Cooperante.
10- Que tot el personal que participe en el projecte i tinga contacte habitual amb menors, inclosos el de l'agrupació, si és el cas, compleix amb l'acreditació d'aportar
certificat negatiu del Registre Central de Penats per delictes sexuals, tal com estableix l'article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del
menor, de modificació parcial del codi civil i de la llei d'enjudiciament civil, així com l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat../ Que todo el personal que
participe en el proyecto y tenga contacto habitual con menores, incluidos el de la agrupación, si es el caso, cumple con la acreditación de aportar certificado negativo del
Registro Central de Penados por delitos sexuales, tal y como establece el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de
modificación parcial del código civil y de la ley de enjuiciamiento civil, así como el artículo 8 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado.
11- Que les fotocòpies o còpies digitalitzades que s'adjunten a la present sol·licitud són fidels i conformes amb els originals que obren en poder de l'entitat sol·licitant, o de
les entitats que formen l'agrupació, si és el cas, i que dites originals es posen a disposició de la Generalitat Valenciana en cas de ser requerides per a la seua comprovació./
Que las fotocopias o copias digitalizadas que se adjuntan a la presente solicitud son fieles y conformes con los originales que obran en poder de la entidad solicitante, o de
las entidades que forman la agrupación, si es el caso, y que dichos originales se ponen a disposición de la Generalitat Valenciana en caso de ser requeridas para su
comprobación.
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Nom de l'entitat / Nombre de la entidad*
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B

DADES DE L´ACTUACIÓ / DATOS DE LA ACTUACIÓN

1. Descripció del projecte / Descripción del proyecto
Denominació de l´actuació / Denominación de la actuación

Duració (en mesos) / Duración (en meses)
Data d'inici / Fecha de inicio
Data de finalització / Fecha de finalización
Sector (Codi CAD) / Sector (Código CAD)
Descriga en forma molt concreta el problema identificat i caracteritzat en el diagnòstic / Describa de forma muy concreta el problema identificado en el diagnóstico
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Descriga de manera sintètica els resultats esperats / Describa de forma sintética los resultados esperados
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Descriga l'objectiu específic del projecte / Describa el objetivo específico del proyecto
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2.Identificació de la població beneficiària / Identificación de la población beneficiaria
Núm. de beneficiaris indirectes / N.º de beneficiarios indirectos:
Núm. total de beneficiaris directes / Nº total de beneficiarios directos:
Desagregació per sexe (dels beneficiaris directes) / Desagregación por sexo (de los beneficiarios directos):
Homes / Hombres
Dones / Mujeres

3. Contribució del projecte a l'assoliment dels ODS i de les metes / Contribución del proyecto al logro de los ODS y de las metas

CHAP - IAC

Metes / Metas*

* Només cal indicar el número de les metes (per exemple, per a l'ODS 1, metes 1.1 i 1.3) / Únicamente es necesario indicar el número de las
metas (por ejemplo, para el ODS 1, metas 1.1. y 1.3)

C

RESUM DE DADES ECONÒMIQUES / RESUMEN DE DATOS ECONÓMICOS
%
DIN - A4

Import / Importe
Cost total de l' actuació / Coste total de la actuación
Subvenció sol·licitada / Subvención solicitada

Altres finançadors
Otros financiadores

Denominació finançador
Denominación financiador

Import / Importe

%
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ODS

Altres aportacions públiques
Otras aportaciones públicas
Aportació de l' entitat sol·licitant
Aportaciones de la entidad solicitante
Altres aportacions privades
Otras aportaciones privadas
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APORTACIÓ DOCUMENTAL / APORTACIÓN DOCUMENTAL

1. Indique els documents que, havent d'aportar en esta sol·licitud, van ser aportats en les convocatòries anteriors / Indique los
documentos que, debiendose aportar en esta solicitud, fueron aportados en las convocatoria anteriores:

Document / Documento

Entitat / Entidad

Núm. d'expedient
n.º de expediente

2. Indique els documents que, havent d'aportar en esta sol·licitud, estan disponibles en la pàgina web de l'entitat / Indique los documentos
que, debiéndose aportar en esta solicitud, están disponibles en la página web de la entidad:
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GLOBAL DIRIGIDES A LA SENSIBILITZACIÓ SOBRE ACTIVISTES DE DRETS HUMANS
SOLICITUD ESPECÍFICA DE SUBVENCIONES A ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
GLOBAL DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS

D

APORTACIÓ DOCUMENTAL / APORTACIÓN DOCUMENTAL

1. Indique els documents que, havent d'aportar en esta sol·licitud, van ser aportats en les convocatòries anteriors / Indique los
documentos que, debiendose aportar en esta solicitud, fueron aportados en las convocatoria anteriores:

Document / Documento

Entitat / Entidad

Núm. d'expedient
n.º de expediente

2. Indique els documents que, havent d'aportar en esta sol·licitud, estan disponibles en la pàgina web de l'entitat / Indique los documentos
que, debiéndose aportar en esta solicitud, están disponibles en la página web de la entidad:

URL

DIN - A4

CHAP - IAC

Entitat / Entidad

,

de

de
IA - 22629 - 04 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

Document / Documento

Signatura / Firma:
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