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ANNEX V / ANEXO V

SOL·LICITUT ESPECÍFICA DE SUBVENCIONS A PROJECTES 
D'ACCIÓ HUMANITÀRIA 

SOLICITUD ESPECÍFICA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE 
ACCIÓN HUMANITARIA

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

ENTITAT SOL·LICITANT / ENTIDAD SOLICITANTE NIF

1. Identificació general / Identificación general

2. Identificació de l'entitat sòcia local / Identificación de la entidad social local

Núm. d'entitats sòcies locals / N.º de entidades social locales:

ENTITAT SÒCIA LOCAL 1 / ENTIDAD SOCIA LOCAL 1
NATURALESA JURÍDICA / NATURALEZA JURÍDICADENOMINACIÓ DE L'ENTITAT SÒCIA LOCAL / DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD SOCIA LOCAL

NÚM. D'IDENTIFICACIÓ (NIF O EQUIVALENT AL PAÍS) / N.º DE IDENTIFICACIÓN (NIF O EQUIVALENTE EN EL PAÍS) DATA DE CONSTITUCIÓ / FECHA DE CONSTITUCIÓN

Seu social  / Sede Social:

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICOTELÈFON / TELÉFONOPAÏS / PAÍSLOCALITAT / LOCALIDAD

CPDOMICILI  / DOMICILIO

Dades de la persona responsable / Datos de la persona responsable:

IDENTIFICACIÓ / IDENTIFICACIÓN

COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

TIPUS DE DOCUMENT / TIPO DE DOCUMENTO COM A / EN CALIDAD DE

ENTITAT SÒCIA LOCAL 2 / ENTIDAD SOCIA LOCAL 2
NATURALESA JURÍDICA / NATURALEZA JURÍDICADENOMINACIÓ DE L'ENTITAT SÒCIA LOCAL / DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD SOCIA LOCAL

NÚM. D'IDENTIFICACIÓ (NIF O EQUIVALENT AL PAÍS) / N.º DE IDENTIFICACIÓN (NIF O EQUIVALENTE EN EL PAÍS) DATA DE CONSTITUCIÓ / FECHA DE CONSTITUCIÓN

Seu social  / Sede Social:

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICOTELÈFON / TELÉFONOPAÏS / PAÍSLOCALITAT / LOCALIDAD

CPDOMICILI  / DOMICILIO

Dades de la persona responsable / Datos de la persona responsable:

IDENTIFICACIÓ / IDENTIFICACIÓN

COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

TIPUS DE DOCUMENT / TIPO DE DOCUMENTO COM A / EN CALIDAD DE

Àmbit / ÁmbitoDenominació de la xarxa / Denominación de la RedNom de l'entitat  Nombre de la entidad*

3. Declaració responsable de la pertinença a xarxes de l'entitat beneficiària 
    Declaración responsable de la pertenencia a redes de la entidad beneficiaria
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ANNEX V / ANEXO V

SOL·LICITUT ESPECÍFICA DE SUBVENCIONS A PROJECTES 
D'ACCIÓ HUMANITÀRIA 

SOLICITUD ESPECÍFICA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE 
ACCIÓN HUMANITARIA

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, 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, 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, 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, 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'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions i en l'article 10 de l'Ordre de bases vigent 
   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 artículo 14 de la Ley 38/2003, general de subvenciones y en el artículo 10 de la Orden de bases 
vigente 

  
5- Que l'entitat sol·licitant, 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  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, 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 complixen amb la normativa sobre integració laboral de persones amb diversitat funcional 
    Que la entidad solicitante, si es el caso, cumplen con la normativa sobre integración laboral de personas con diversidad funcional. 
  
8- Que l'entitat sol·licitant, 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, 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, ha complit amb les obligacions establides en el Reial Decret 519/2016, de 28 d'abril, Estatut del Cooperant 
    Que la entidad solicitante, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el Real Decreto 519/2016, de 28 de abril, Estatuto del Cooperante. 
  
10- 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, 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, y que dichos originales se ponen a disposición de la Generalitat Valenciana en caso de ser requeridas para su 
comprobación. 

4. Declaracions responsables / Declaraciones responsables

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT (CONT.) / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD (CONT.)A

B DADES DE L´ACTUACIÓ / DATOS DE LA ACTUACIÓN 

TÍTOL DEL PROJECTE/ TÍTULO DEL PROYECTO

1. Dades del projecte / Datos del proyecto

DENOMINACIÓ DE L´ACTUACIÓ / DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Descripció del projecte / Descripción del proyecto
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SOL·LICITUT ESPECÍFICA DE SUBVENCIONS A PROJECTES 
D'ACCIÓ HUMANITÀRIA 

SOLICITUD ESPECÍFICA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE 
ACCIÓN HUMANITARIA

B DADES DE L´ACTUACIÓ (CONT.) / DATOS DE LA ACTUACIÓN (CONT.)
1. Dades del projecte (cont.) / Datos del proyecto (cont.)
PAÍS RECEPTOR / PAÍS RECEPTOR PAÍS RECEPTOR 2 / PAÍS RECEPTOR 2

DURACIÓ (EN MESOS) / DURACIÓN (EN MESES) DATA D'INICI / FECHA DE INICIO DATA DE FINALITZACIÓ / FECHA DE FINALIZACIÓN 

SECTOR (CODI CAD) / SECTOR (CÓDIGO CAD) SUBSECTOR (CODI CRS) / SUBSECTOR (CÓDIGO CRS) ÀREA GEOGRÀFICA / ÁREA GEOGRÁFICA:

DESCRIGA EN FORMA MOLT CONCRETA EL PROBLEMA IDENTIFICAT I CARACTERITZAT EN EL DIAGNÒSTIC / DESCRIBA DE FORMA MUY CONCRETA EL PROBLEMA IDENTIFICADO EN 
EL DIAGNÓSTICO 

DESCRIGA L'OBJECTIU ESPECÍFIC DEL PROJECTE / DESCRIBA EL OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO 

DESCRIGA DE MANERA SINTÈTICA ELS RESULTATS ESPERATS / DESCRIBA DE FORMA SINTÉTICA LOS RESULTADOS ESPERADOS

LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA: PROVÍNCIA, DEPARTAMENT, MUNICIPI, COMUNITAT… / LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: PROVINCIA, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO,  COMUNIDAD…

2. Alineació amb els enfocaments transversals de l'Estratègia d'Acció Humanitària de la Generalitat Valenciana 2018-2022 
    Alineación con los enfoques transversales de la Estrategia de Acción Humanitaria de la Generalitat Valenciana 2018-2022

Enfocament de Drets / Enfoque de Derechos

Enfocament diferencial / Enfoque diferencial

Enfocament de gènere / Enfoque de género

Enfocament d'edat / Enfoque etario

Enfocament multicultural / Enfoque multicultural

Reducció del risc de desastres / Reducción del riesgo de desastres

Enfocament ambiental / Enfoque ambiental

Altres enfocaments (drets de la infància, governança democràtica, diversitat funcional, acció sense dany) 
Otros enfoques (derechos de la infancia, gobernanza democrática, diversidad funcional, acción sin daño)
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SOLICITUD ESPECÍFICA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE 
ACCIÓN HUMANITARIA

B DADES DE L´ACTUACIÓ (CONT.) / DATOS DE LA ACTUACIÓN (CONT.)
3. Identificació de la població beneficiària / Identificación de la población beneficiaria 

NÚM. TOTAL DE BENEFICIARIS DIRECTES / Nº TOTAL DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:NÚM. DE BENEFICIARIS INDIRECTES / N.º DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

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

Desagregació per sexe (dels beneficiaris directes) / Desagregación por sexo (de los beneficiarios directos):
DONES / MUJERESHOMES / HOMBRES

Desagregació per edats (el projecte es dirigeix, de manera prioritària, a col·lectius de) / Desagregación por edades (el proyecto se dirige de manera 
prioritaria colectivos de):

Persones majors / Personas mayores

Persones Adultes / Personas adultas

Joventut / Juventud

Infància / Infancia

Personal tècnic i professionals / Personal técnico y profesionales

Dones / Mujeres

Població indígena / Población indígena

Població desplaçada - refugiada / Población desplazada y/o refugiada

Desagregació per tipus de població / Desagregación por tipo de población:

Altres (especifiqueu) / Otros (especificar):

Població discapacitada / Población discapacitada

Població en situació d'extrema pobresa / Población en situación de extrema pobreza

ÀMBIT D'INTERVENCIÓ GENERAL / ÁMBITO DE INTERVENCIÓN GENERAL

ODS 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) 
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SOLICITUD ESPECÍFICA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE 
ACCIÓN HUMANITARIA

C RESUM DE DADES ECONÒMIQUES / RESUMEN DE DATOS ECONÓMICOS

Capítol IV / Capítulo IV Capítol VII / Capítulo VII Total

%Import / Importe

Cost total de l' actuació / Coste total de la actuación
100% (aquest és un 
valor fix / este es un 

valor fijo)

Subvenció sol·licitada / Subvención solicitada

Capítol IV / Capítulo IV Capítol VII / Capítulo VII Total

%Import / ImporteAltres finançadors 
Otros financiadores

Altres aportacions públiques 
Otras aportaciones públicas

Aportació de l' entitat sol·licitant 
Aportaciones de la entidad 
solicitante

Denominació finançador 
Denominación financiador

Altres aportacions privades 
Otras aportaciones privadas

Capítol IV / Capítulo IV Capítol VII / Capítulo VII Total

%Import / ImporteAltres finançadors locals 
Otros financiadores locales

Aportacions del soci local 
Aportaciones del socio local

Altres aportacions públiques locals 
Otras aportaciones públicas 
locales

Denominació finançador 
Denominación financiador

Altres aportacions privades locals 
Otras aportaciones privadas locales

Aportacions valoritzades 
Aportaciones valorizadas

D APORTACIÓ DOCUMENTAL / APORTACIÓN DOCUMENTAL
1. Indique els documents que, havent d'aportar en esta sol·licitud, van ser aportats en alguna de les convocatòries de 2016 a 2020 
    Indique los documentos que, debiéndose aportar en esta solicitud, fueron aportados en alguna de las convocatorias de 2016 a 2020

Núm. d'expedient 
N.º de expedienteEntitat / EntidadDocument / Documento
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SOL·LICITUT ESPECÍFICA DE SUBVENCIONS A PROJECTES 
D'ACCIÓ HUMANITÀRIA 

SOLICITUD ESPECÍFICA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE 
ACCIÓN HUMANITARIA

D APORTACIÓ DOCUMENTAL (CONT.) / APORTACIÓN DOCUMENTAL (CONT.) 
2. Indique els documents que, havent d'aportar en esta sol·licitud, estan disponibles en la pàgina web de l'entitat, especificant la URL 
d’ubicació / Indique los documentos que, debiéndose aportar en esta solicitud, están disponibles en la página web de la entidad, 
especificando la URL de ubicación:

URLEntitat / EntidadDocument / Documento

FIRMA DIGITAL DE L'ENTITAT SOL·LICITANT 
FIRMA DIGITAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
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SOL·LICITUT ESPECÍFICA DE SUBVENCIONS A PROJECTES D'ACCIÓ HUMANITÀRIA
SOLICITUD ESPECÍFICA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA
A
DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
1. Identificació general / Identificación general
2. Identificació de l'entitat sòcia local / Identificación de la entidad social local
Núm. d'entitats sòcies locals / N.º de entidades social locales:
ENTITAT SÒCIA LOCAL 1 / ENTIDAD SOCIA LOCAL 1
Seu social  / Sede Social:
Dades de la persona responsable / Datos de la persona responsable:
ENTITAT SÒCIA LOCAL 2 / ENTIDAD SOCIA LOCAL 2
Seu social  / Sede Social:
Dades de la persona responsable / Datos de la persona responsable:
Àmbit / Ámbito
Denominació de la xarxa / Denominación de la Red
Nom de l'entitat  Nombre de la entidad*
3. Declaració responsable de la pertinença a xarxes de l'entitat beneficiària
    Declaración responsable de la pertenencia a redes de la entidad beneficiaria
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, 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, 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, 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, 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'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions i en l'article 10 de l'Ordre de bases vigent
   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 artículo 14 de la Ley 38/2003, general de subvenciones y en el artículo 10 de la Orden de bases vigente
 
5- Que l'entitat sol·licitant, 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  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, 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 complixen amb la normativa sobre integració laboral de persones amb diversitat funcional
    Que la entidad solicitante, si es el caso, cumplen con la normativa sobre integración laboral de personas con diversidad funcional.
 
8- Que l'entitat sol·licitant, 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, 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, ha complit amb les obligacions establides en el Reial Decret 519/2016, de 28 d'abril, Estatut del Cooperant
    Que la entidad solicitante, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el Real Decreto 519/2016, de 28 de abril, Estatuto del Cooperante.
 
10- 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, 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, y que dichos originales se ponen a disposición de la Generalitat Valenciana en caso de ser requeridas para su comprobación. 
4. Declaracions responsables / Declaraciones responsables
DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT (CONT.) / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD (CONT.)
A
B
DADES DE L´ACTUACIÓ / DATOS DE LA ACTUACIÓN 
1. Dades del projecte / Datos del proyecto
Descripció del projecte / Descripción del proyecto
B
DADES DE L´ACTUACIÓ (CONT.) / DATOS DE LA ACTUACIÓN (CONT.)
1. Dades del projecte (cont.) / Datos del proyecto (cont.)
2. Alineació amb els enfocaments transversals de l'Estratègia d'Acció Humanitària de la Generalitat Valenciana 2018-2022
    Alineación con los enfoques transversales de la Estrategia de Acción Humanitaria de la Generalitat Valenciana 2018-2022
B
DADES DE L´ACTUACIÓ (CONT.) / DATOS DE LA ACTUACIÓN (CONT.)
3. Identificació de la població beneficiària / Identificación de la población beneficiaria 
4. Contribució del projecte a l'assoliment dels ODS i de les metes / Contribución del proyecto al logro de los ODS y de las metas
Desagregació per sexe (dels beneficiaris directes) / Desagregación por sexo (de los beneficiarios directos):
Desagregació per edats (el projecte es dirigeix, de manera prioritària, a col·lectius de) / Desagregación por edades (el proyecto se dirige de manera prioritaria colectivos de):
Desagregació per tipus de població / Desagregación por tipo de población:
ODS
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
Capítol IV / Capítulo IV
Capítol VII / Capítulo VII
Total
%
Import / Importe
Cost total de l' actuació / Coste total de la actuación
100% (aquest és un valor fix / este es un valor fijo)
Subvenció sol·licitada / Subvención solicitada
Capítol IV / Capítulo IV
Capítol VII / Capítulo VII
Total
%
Import / Importe
Altres finançadors
Otros financiadores
Altres aportacions públiques
Otras aportaciones públicas
Aportació de l' entitat sol·licitant
Aportaciones de la entidad solicitante
Denominació finançador
Denominación financiador
Altres aportacions privades
Otras aportaciones privadas
Capítol IV / Capítulo IV
Capítol VII / Capítulo VII
Total
%
Import / Importe
Altres finançadors locals
Otros financiadores locales
Aportacions del soci local
Aportaciones del socio local
Altres aportacions públiques locals
Otras aportaciones públicas locales
Denominació finançador
Denominación financiador
Altres aportacions privades locals
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APORTACIÓ DOCUMENTAL / APORTACIÓN DOCUMENTAL
1. Indique els documents que, havent d'aportar en esta sol·licitud, van ser aportats en alguna de les convocatòries de 2016 a 2020
    Indique los documentos que, debiéndose aportar en esta solicitud, fueron aportados en alguna de las convocatorias de 2016 a 2020
Núm. d'expedient
N.º de expediente
Entitat / Entidad
Document / Documento
D
APORTACIÓ DOCUMENTAL (CONT.) / APORTACIÓN DOCUMENTAL (CONT.) 
2. Indique els documents que, havent d'aportar en esta sol·licitud, estan disponibles en la pàgina web de l'entitat, especificant la URL d’ubicació / Indique los documentos que, debiéndose aportar en esta solicitud, están disponibles en la página web de la entidad, especificando la URL de ubicación:
URL
Entitat / Entidad
Document / Documento
FIRMA DIGITAL DE L'ENTITAT SOL·LICITANT
FIRMA DIGITAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Organigrama, delegacions i òrgans de govern / Organigrama, delegaciones i órganos de gobierno
Acreditació de l´experiència / Acreditación de la experiencia
Estatuts de l´Entitat Sòcia Local / Estatutos de la Entidad Socia Local
Inscripció entitat sòcia local / Inscripción entidad Socia Local
Resolució d´inscripció en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball (REGCON), o Resolució de visat pel centre directiu de l´administració de Generalitat amb competència en matèria de dona o organisme equivalent en una altra CCAA / Resolución de inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo (REGCON), o Resolución de visado por el centro directivo de la administración de Generalitat con competencia en materia de mujer u organismo equivalente en otra CCAA
Estratègia de Gènere de l´Entitat / Estrategia de Género de la Entidad
Pla de voluntariat de l´entitat sol·licitant / Plan de voluntariado de la entidad solicitante
Estratègia o planificació de país-regió, de l´Entitat sol·licitant / Estrategia o planificación de país-región, de la Entidad solicitante
Política institucional de Gènere de l´Entitat Socia Local / Política institucional de Género de la Entidad Socia Local
Document acreditatiu de l´adhesió al Codi de Bones Pràctiques Humanitàries / Documento acreditativo de la adhesión al Código de Buenas Prácticas Humanitarias
Polítiques i Directrius de seguretat del personal humanitari / Políticas y Directrices de seguridad del personal humanitario
Perfil o Curriculum del personal vinculat al projecte / Perfil o Currículum del personal vinculado al proyecto
Acord de col·laboració entre l´entitat solicitant i l´Entitat Socia Local / Acuerdo de colaboración entre la entidad solicitante y la Entidad Socia Local
Còpies d´informes d´avaluació final externa de projectes realitzats per l´entitat sol·licitant (i/o les agrupades) en els últims 5 anys / Copias de informes de evaluación final externa de proyectos realizados por la entidad solicitante (y/o las agrupadas) en los últimos 5 años
Organigrama, delegacions i òrgans de govern / Organigrama, delegaciones i órganos de gobierno
Acreditació de l´experiència / Acreditación de la experiencia
Estatuts de l´Entitat Sòcia Local / Estatutos de la Entidad Socia Local
Inscripció entitat sòcia local / Inscripción entidad Socia Local
Resolució d´inscripció en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball (REGCON), o Resolució de visat pel centre directiu de l´administració de Generalitat amb competència en matèria de dona o organisme equivalent en una altra CCAA / Resolución de inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo (REGCON), o Resolución de visado por el centro directivo de la administración de Generalitat con competencia en materia de mujer u organismo equivalente en otra CCAA
Estratègia de Gènere de l´Entitat / Estrategia de Género de la Entidad
Pla de voluntariat de l´entitat sol·licitant / Plan de voluntariado de la entidad solicitante
Estratègia o planificació de país-regió, de l´Entitat sol·licitant / Estrategia o planificación de país-región, de la Entidad solicitante
Política institucional de Gènere de l´Entitat Socia Local / Política institucional de Género de la Entidad Socia Local
Document acreditatiu de l´adhesió al Codi de Bones Pràctiques Humanitàries / Documento acreditativo de la adhesión al Código de Buenas Prácticas Humanitarias
Polítiques i Directrius de seguretat del personal humanitari / Políticas y Directrices de seguridad del personal humanitario
Perfil o Curriculum del personal vinculat al projecte / Perfil o Currículum del personal vinculado al proyecto
Acord de col·laboració entre l´entitat solicitant i l´Entitat Socia Local / Acuerdo de colaboración entre la entidad solicitante y la Entidad Socia Local
Còpies d´informes d´avaluació final externa de projectes realitzats per l´entitat sol·licitant (i/o les agrupades) en els últims 5 anys / Copias de informes de evaluación final externa de proyectos realizados por la entidad solicitante (y/o las agrupadas) en los últimos 5 años
Organigrama, delegacions i òrgans de govern / Organigrama, delegaciones i órganos de gobierno
Acreditació de l´experiència / Acreditación de la experiencia
Estatuts de l´Entitat Sòcia Local / Estatutos de la Entidad Socia Local
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Resolució d´inscripció en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball (REGCON), o Resolució de visat pel centre directiu de l´administració de Generalitat amb competència en matèria de dona o organisme equivalent en una altra CCAA / Resolución de inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo (REGCON), o Resolución de visado por el centro directivo de la administración de Generalitat con competencia en materia de mujer u organismo equivalente en otra CCAA
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Política institucional de Gènere de l´Entitat Socia Local / Política institucional de Género de la Entidad Socia Local
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Acord de col·laboració entre l´entitat solicitant i l´Entitat Socia Local / Acuerdo de colaboración entre la entidad solicitante y la Entidad Socia Local
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Perfil o Curriculum del personal vinculat al projecte / Perfil o Currículum del personal vinculado al proyecto
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