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1. DADES ENTITAT SOL·LICITANT 

 
1.1. Dades generals  

 
Nom entitat:  

Personalitat  jurídica1: 

Adreça: 

Codi postal:  

NIF:    Data Constitució: 

Pàgina web:            

 
1.2. Dades representant legal  

 
Nom i cognoms: 

NIF 

Correu electrònic    

 
1.3. Informació  persona de contacte  

 
Nom i cognoms:  

Correu electrònic:      

Telèfon(s):   

1.4 . Informació sobre la Entitat ( la informació fa referència a la Entitat NO al Projecte ) 

 

Numero treballadors 

Numero persones beneficiàries 

Numero de Voluntaris 

Volum Ingressos de l’Entitat l’exercici anterior  

 

 
1 Associació, Fundació 
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Breu Descripció de la Entitat : Objectius, àmbit actuació, etc 

Subvencions i ajuts  rebuts l’últim exercici , especificant entitat finançadora i import2 

2. INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE PER AL QUAL SE SOL·LICITA L’AJUDA

2.1. Títol del projecte 

2.2. Àmbit d’actuació del projecte 

Atenció bàsica a Gent gran

Atenció bàsica a persones amb discapacitat física o intel·lectual

Atenció bàsica a dones en situació de risc o vulnerabilitat

Atenció a nens, adolescents o joves en situació de vulnerabilitat

En general: qualsevol col·lectiu de persones que es trobin en situació de desavantatge 
econòmic

2.3. Localització del projecte a Barcelona (codi postal i districte) 

2 Indicar les de major import 
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2.4. Descripció del Projecte a desenvolupar 

2.4.1. Antecedents i justificació: detallar molt breument i de forma el més esquemàtica possible 

les necessitats detectades en què es fonamenta el projecte, la situació que es tracta de pal·liar o 

resoldre 

2.4.2. Descripció general: indicar les característiques fonamentals del projecte, identificant 

clarament: Objectiu General, Objectius Específics, Resultats Esperats i Activitats a Realitzar 
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2.4.3. Destinataris: descriure i quantificar els beneficiaris directes als quals s'adreça el projecte 

2.4.4. Treball en xarxa. Indicar les entitats amb les que es dur a terme el treball en xarxa i amb 

quina finalitat3 

2.4.5. Termini d'execució4 

2.4.6. Pressupost Projecte i import sol·licitat  

Indicar els conceptes, import total del projecte així com l’import sol·licitat. Dins de cada 
epígraf, s'ha de detallar el concepte de cada despesa. En el cas de Despeses de Personal, s'haurà 
d'indicar el cost de cadascun dels empleats (sense indicar-ne el nom) imputat al projecte així 
com el seu càrrec/Departament. 

S'haurà de detallar  les subvencions sol·licitades, les concedides i les pendents de resolució així 
com el  detall del co-finançament sol·licitat a Bizcabar Patrimoni SL i a altres entitats  

3 Complementarietat de les accions, compartir experiències, replicar la sistemàtica d’un projecte, 
plataformes sectorials, etc 

4 El projecte pot iniciar-se al gener 2022 però el Premi només cobriria despeses meritades a partir de 1de Juny de 

2022 i 31 de desembre de 2022 
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Concepte Despesa Import total 
Import 

Sol.licitat 

Compra de béns destinats a l'activitat 

altres aprovionaments 

Treballs realitzats per altres empreses 

Despeses de Personal 

Arrendaments i cànons 

Transports 

Suministres 

TOTAL PROJECTE 
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Ingressos previstos Import Concedit SI/NO 

Premi Bizcabar 

Entitat sol·licitant 

Entitats Públiques (*) 

Altres Empreses / Fundacions 

TOTAL INGRESSOS 

NOTA : En cas d' haver sol · licitat ajudes a altres Entitats públiques o Privades és OBLIGATORI emplenar el camp de 
si ha estat resolta la convocatòria d' Ajuda : Concedit SI / NO 

3. ALTRES ASPECTES QUE CAL CONSIDERAR

Podrà incloure en aquest apartat qualsevol consideració que l'entitat sol·licitant cregui necessària 

i que no hagi quedat inclosa en els epígrafs anteriors. 
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