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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DOS O MÉS AGENTS PER LA PARTICIPACIÓ EN RÈGIM DE
COL·LABORACIÓ EN UN PROJECTE EUROPEU FORMAT PER UN PARTENARIAT DE DIVERSOS
SOCIS.
CONTRACTE DE SUBVENCIÓ PEL PROJECTE [NOM DEL PROJECTE] PER [NOM DEL CENTRE
COORDINADOR] I SOCIS
[Nom de l’entitat / espai / centre / institució] representat a l'efecte de la signatura d'aquest
acord per [Nom del firmant], com a [càrrec], amb domicili a [adreça] i número d’identificació
fiscal de la persona jurídica [Número d’identificació] o passaport per a les persones físiques
[Número identificació] vàlid fins [data], d’una banda, d’ara endavant denominat “el
coordinador”.
I els següents socis:
[NOM DEL CENTRE/ASSOCIACIÓ/INSTITUCIÓ...]
Forma jurídica: [Associació, Agrupació, Entitat sense ànim de lucre, Fundació...]
Número identificació fiscal / VAT: [Número VAT o d’identificació fiscal], vàlid fins [data]
Adreça: [Adreça completa: carrer, número, codi postal, ciutat, país]
President / Persona responsable / representant: [Nom complet del President o del responsable
/ representant]
Número d’identificació de la persona responsable / representant: [Número d’identificació
fiscal de la persona] vàlid fins [data] i qualitat de la representació [qualitat de la representació]
[Possibilitat d’afegir més socis segons el conveni]

Han acordat:
A l’efecte de l’aplicació de l’acord titulat [NOM DEL PROJECTE], les següents condicions:

1. Els socis
1.1. Els socis atorguen un poder al soci coordinador per actuar en el seu nom i pel seu
compte en la signatura de l’acord de subvenció amb [nom de l’entitat, institució,
organització qui atorga l’ajuda]. En conseqüència, el soci ordena al soci coordinador
que assumeixi la plena responsabilitat legal per la implementació d'aquest acord.
1.2. El soci confirma que ha pres nota i accepta totes les disposicions de l'acord de
subvenció amb [nom de l’entitat, institució, organització qui atorga l’ajuda], en
particular totes les disposicions que afecten al soci i al soci coordinador i que es
compromet al compliment de totes les obligacions que l’acord comporta. En
particular, reconeix que, en virtut d'aquest mandat, el soci coordinador serà l'únic
receptor dels pagaments de [nom de l’entitat, institució, organització qui atorga
l’ajuda] en nom de tots els beneficiaris.
1.3. El soci acorda fer tot el que estigui al seu abast per ajudar al soci coordinador a
complir les obligacions en virtut de l'acord de subvenció. En particular, el soci es
compromet a proporcionar al soci coordinador qualsevol document o informació que
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es requereixi, tan aviat com sigui possible, després de rebre la sol·licitud del soci
coordinador.
1.4. Les disposicions de l'acord de subvenció, inclòs aquest mandat, prevaldran sobre
qualsevol altre acord entre el soci i el soci coordinador que pugui tenir un efecte en
l'aplicació de l'acord de subvenció entre el soci coordinador i [nom de l’entitat,
institució, organització qui atorga l’ajuda].
1.5. S'ha d'adjuntar una còpia del mandat del soci en aquest acord de subvenció, i
formarà part integrant d'aquest.
1.6. La participació financera del soci en l'execució del projecte és de [import total
corresponent a la participació de cada un dels socis en el projecte].
1.7. El soci es compromet a complir i executar les funcions i tasques assignades de mutu
acord entre els socis, descrites en el projecte, i a executar la part corresponent del
pressupost assignat que és de XXX €.
1.8. El soci coneix les accions del projecte i quines tasques són assumides per cada soci i
pel coordinador d’acord amb el projecte, així com del repartiment financer del mateix
que és el de la següent figura

SOCIS

IMPORT QUE APORTA

IMPORT QUE PERCEB

PRESUPOST QUE
EXECUTA

[Nom del soci]

[Import: XX,XX €]

[Import: XX,XX €]

[suma fila]

[Nom del soci]

[Import: XX,XX €]

[Import: XX,XX €]

[suma fila]

[Nom del soci]

[Import: XX,XX €]

[Import: XX,XX €]

[suma fila]

[Nom del soci]

[Import: XX,XX €]

[Import: XX,XX €]

[suma fila]

[Nom del soci]

[Import: XX,XX €]

[Import: XX,XX €]

[suma fila]

[Nom del soci]

[Import: XX,XX €]

[Import: XX,XX €]

[suma fila]

TOTAL

[suma columna]

[suma columna]

[suma columna]

2. El soci coordinador
2.1 La participació financera del soci coordinador en l'execució del projecte ascendeix a
[import total corresponent a la participació del soci coordinador].
2.2 El soci coordinador es compromet a executar les funcions i les tasques assignades de
mutu acord entre els socis, descrites en el projecte, i a executar la part corresponent
de Pressupost assignat que és de XXX €:
SOCI

IMPORT QUE APORTA

[Nom del soci]

[Import: XX,XX €]
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IMPORT QUE
INCORPORA DE LA
SUBVENCIÓ
[Import: XX,XX €]

PRESUPOST /
PRESSUPOST QUE
EXECUTA
[suma fila]
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2.3 El soci coordinador transferirà als socis els fons necessaris per a l’execució de les
activitats que assumeixen.

3. Condicions generals
Amb la signatura de l'acord, els beneficiaris accepten executar el projecte [nom del projecte],
actuant sota la seva pròpia responsabilitat i complint totes les condicions establertes en les
directrius. Així com les condicions generals establertes d'acord amb els següents annexos:
[Es poden afegir com annexos:]
Annex I [Descripció del projecte]
Annex II [Pressupost estimat del projecte]
Annex III [Mandat exigit del coordinador pels altres beneficiaris]
Annex IV [Acord de confidencialitat]
[Possibilitat d’afegir tants annexos com sigui necessari]

I perquè així consti, a prova de conformitat, les parts firmen el present contracte per duplicat
en la data i lloc indicat.
Com a soci coordinador, [NOM DEL CENTRE / ENTITAT / INSTITUCIÓ / ORGANITZACIÓ]
Representant: [NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT], com a [càrrec]
[SIGNATURA]
A [lloc], a [dia] de/d’ [mes] de [any]

Com a soci, [NOM DEL CENTRE]
Representant: [NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT], com a [càrrec]
[SIGNATURA]
A [lloc], a [dia] de/d’ [mes] de [any]

[Possibilitat d’incloure més socis signants en cas que sigui necessari]
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