
 

  

Plaça del Centre, 4 
12600 La Vall d’Uixó 

Tel. 964663012  
santvicent@caixasantvicent.com 

SOL·LICITUD  DE COL·LABORACIÓ 
 

DADES GENERALS DEL SOL·LICITANT 

Entitat/Associació: 
 

N.I.F.: 

Tipus d’associació (cultural, social, esportiva, ...): Àmbit d’actuació (local, comarcal, ...): Nombre de socis: 

Organització adscrita a la Llei 49/2002 sobre Règim Fiscal d’entitats sense ànim de lucro:    Sí  No 

Adreça: 
 

Municipi:  

Correu electrònic: 
 

Telèfon: 

Nom del representant: 
 

Càrrec: 

N.I.F.: 
 

Telèfon de contacte: 

És client de Caixa Sant Vicent?   Sí  No  És soci de Caixa Sant Vicent?   Sí  No 

IBAN E S   3 1 0 2                 

 

DADES DE LA SOL·LICITUD 

Nom del projecte: 
 

Import sol·licitat: 

Els objectius del projecte estan principalment enfocats a (elegir un): 

1) Educació 2) Cultura 5) Desenvolupament econòmic 

3) Medi ambient 4) Ayuda social  

Cóm es utilitzarà la imatge de Caixa Sant Vicent en el projecte? 

Cartells/Fullets: Pàg. Web: RRSS: 

 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR 

 

Projecte de treball complet amb calendari aproximat de execució. 

 

Factures pro-forma o altres comprovants de despeses ja fetes. 

 

Memòria d’activitats del any anterior i últim pressupost anual. 

 

Data de sol·licitud: Segell de l’Entitat/Associació 
 
 
 
 
 
 

Signat 

       



DADES DEL PROJECTE/ACTIVITAT 

Descripció del projecte/activitat, problemàtica que pretén atendre: 

Data de realització: Pressupost: Import que aporta el sol·licitant: Imports sol·licitats a altres fonts: 

Detall de les partides més representatives del pressupost (indicar concepte i import): 

Objectius del projecte/activitat: 

Descripció de les principals activitats del projecte/activitat: 

Indicar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb els que es vincula el projecte: 

 ODS 1: Fi de la pobresa  ODS10: Reducció de las desigualtats 

 ODS 2: Fam zero  ODS11: Ciutats i comunitats sostenibles 

 ODS 3: Salut i benestar  ODS 12: Producció i consum responsables 

 ODS 4: Educació de qualitat  ODS 13: Acció pel clima 

 ODS 5: Igualtat de gènere  ODS 14: Vida Submarina 

 ODS 6: Aigua neta i sanejament  ODS 15: Vida d’ecosistemes terrestres 

 ODS 7: Energia assequible i no contaminant  ODS 16: Pau, justícia i Institucions sòlides 

 ODS 8: Treball decent i creixement econòmic  ODS 17: Aliança per a assolir els objectius 

 ODS 9: Indústria, innovació i Infraestructura   
 

 

BENEFICIARIS 

Sector de la població a qui s’adreça el projecte/activitat: 
 

Nombre de beneficiaris directes: Nombre de beneficiaris indirectes: 

Perfil dels beneficiaris directes (discapacitats, immigració, 
majors, ...) 
 

Perfil dels beneficiaris indirectes (discapacitats, 
immigració, majors, ...) 
 

Edat beneficiaris directes (xiquets, joves, adults, ...) 
 

Edat beneficiaris indirectes (xiquets, joves, adults, ...) 
 

Podeu tramitar esta sol·licitud enviant-la a la nostra adreça de correu electrònic santvicent@caixasantvicent.com o entregant-la 
en mà en la nostra seu social en Plaça del Centre número 4, primer pis. 

La presentació d’esta sol·licitud, implica l'acceptació dels requisits i condicions de les bases per a la concessió de col·laboracions. 


