Convocatòria 2018
Ajuts econòmics a col·lectius en
risc d'exclusió social

1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA
La present convocatòria té per objectiu impulsar projectes que atenguin la problemàtica social de
tots aquells col·lectius afectats per la desigualtat, la marginació, la pobresa i l'exclusió social
o el risc de l'exclusió social.
Entenem l'exclusió social com la suma de 3 dimensions que afecten l'individu: una dimensió
econòmica, referida a la manca de recursos materials que afecta la subsistència, derivada de
l'exclusió del mercat de treball; una dimensió social, vinculada a la manca d'integració en la vida
familiar i en la comunitat a la qual es pertany; i una tercera dimensió personal, caracteritzada per la
baixa autoestima, confiança i fragilitat emocional de l'individu.
2. QUI HI POT ACCEDIR
Podran optar a les ajudes les entitats sense ànim de lucre, que gestionin el projecte per al qual
sol·liciten l'ajuda i que realitzin la seva activitat en el ciutat de Barcelona.
3. ÀMBIT DELS PROJECTES
Bizcabar Patrimoni SL, en endavant l’Entitat, pretén col·laborar amb totes aquelles organitzacions
que treballen per combatre les causes i les conseqüències de l'exclusió social a la ciutat de Barcelona
i, de manera prioritària, amb els sectors més vulnerables de la nostra societat.
Des del reconeixement a la feina de tantes organitzacions i col·lectius, l’Entitat prioritzarà aquells
projectes que tinguin el seu focus d'atenció en un o varis dels següents àmbits i per això es valoraran
especialment els aspectes que es detallen a l'apartat 5 d'aquesta convocatòria.


Persones grans en situació de soledat, dependència o pobresa



Persones amb discapacitat física i/o intel·lectual



Persones que conviuen amb trastorns mentals



Dones en situació de risc o de vulnerabilitat (prostitució, violència de gènere, immigració...)



Infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat



Tractament de toxicomanies



Reclusos o exreclusos



Persones sense llar
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4. REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA
Les entitats sol·licitants hauran de reunir els següents requisits:


Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre.



Estar inscrites en el registre corresponent amb una antiguitat de, almenys, tres anys des de la
publicació d'aquesta convocatòria.



Tenir experiència demostrada de, com a mínim dos anys, en l'àmbit objecte de l'activitat de la
convocatòria.



El projecte s'ha de desenvolupar a la ciutat de Barcelona.



Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.

5. VALORACIÓ DELS PROJECTES
Per a la valoració de projectes es considerarà, al lliure arbitri del Comitè Executiu de l’Entitat,
l’assoliment dels següents paràmetres:


La capacitat tècnica de l'organització per desenvolupar el projecte.



La capacitat econòmica per desenvolupar el projecte i la sostenibilitat futura del mateix.



La participació d'altres entitats en el finançament del projecte.



L'experiència prèvia d'intervenció amb el col·lectiu beneficiari.



Disposar de persones voluntàries vinculades a l'entitat i al projecte.



L'abast i nombre de beneficiaris directes.



El treball en xarxa amb altres actors de la zona i àmbit d'actuació.



Mitjans materials i humans per realitzar el seguiment i control efectiu de l'aplicació de les ajudes,

sota condició de retorn en cas d'incompliment de les finalitats de les mateixes.

6. DESPESES SUBVENCIONABLES
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, totes aquelles que necessàriament
es corresponguin amb la naturalesa del projecte a finançar. L'activitat que origina la despesa ha de
ser necessària per a l'execució del projecte subvencionat i s'ha de reflectir en el formulari del
projecte. La despesa subvencionable haurà de produir entre l'1 d'agost de 2018 i 31 desembre
2019.
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7. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

7.1. Fase I
Memòria del projecte juntament amb el pressupost, segons el "Formulari de sol·licitud" que figura al
web www.premibizcabar.org
7.2. Fase II
Les entitats que resultin seleccionades hauran de presentar la documentació addicional indicada a
baix. Un cop verificada la documentació legal, Bizcabar Patrimoni SL podrà denegar l'ajuda
inicialment concedida si l'entitat no compleix els requisits enumerats a l'apartat 4. Requisits per
participar en la convocatòria.
A. Documentació Legal


Escriptura de constitució de l'entitat i Estatuts.



Inscripció de l'entitat en el Registre d'Associacions o Fundacions, segons procedeixi.



Fotocopia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.



Fotocopia DNI i poders notarials del representant legal de l'entitat.



Certificat conforme s'està al corrent de pagament amb la Tresoreria de la Seguretat Social i
l'Agència Tributària.



Comptes anuals de l'exercici anterior.

B. Auditoria de comptes anuals si procedeix.
8. PRESENTACIÓ DE PROJECTES

La presentació de la documentació sol·licitada en aquesta convocatòria es realitzarà exclusivament
per correu electrònic a la següent adreça: info@premibizcabar.org
9. TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds comença el 20 de març i finalitza l’6 d'abril de 2018.
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10. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

El Comitè Executiu de l’Entitat estudiarà els projectes i les sol·licituds rebudes, i pot requerir durant
aquest període tots els aclariments i/o informacions addicionals que estimi oportunes als
sol·licitants.
La resolució serà presa com a màxim el 10 de juliol de 2018 i es comunicarà de forma
individualitzada a cadascuna de les entitats guanyadores, en un termini màxim d’una setmana des de
la data de resolució. Aquesta resolució podrà ser consultada a la pàgina web del Premi Bizcabar.

11. FIRMA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
Bizcabar Patrimoni SL subscriurà un conveni de col·laboració amb cadascuna de les entitats amb
projectes aprovats.
En aquest conveni s'especificaran els drets i les obligacions de les dues parts i, entre altres punts, s'hi
inclouran els següents:


Termini d'inici i finalització del conveni.



Import de l'ajut concedit.



Forma de pagament.



Memòria final i justificació econòmica de l'import concedit.



Autorització de cessió gratuïta d'explotació de drets d'imatge degudament signada pel
representant legal del sol·licitant.

12. JUSTIFICACIÓ DELS PROJECTES
La justificació econòmica així com la memòria final s'hauran de realitzar, com a màxim, el 28 de
febrer de 2020 i segons el model que s’adjuntarà com a Annex al Conveni.
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13. CONTACTE I RESOLUCIÓ DE DUBTES
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la següent adreça de correu electrònic
info@premibizcabar.org o trucar al número de telèfon 93 481 36 96.

14. PROTECCIÓ DE DADES

Per donar compliment a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les
dades personals seran incorporades al fitxer "Contactes" titularitat de Bizcabar Patrimoni SL per tal
de promocionar i dur a terme comunicacions informatives sobre les activitats i serveis de l’Entitat i
enviaments de la newsletter. D'acord amb l'esmentada normativa es pot exercir el dret d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida a Bizcabar Patrimoni SL, amb domicili a
Plaça Reial 10, 1er 2a (08002) de Barcelona o enviant un mail a info@premibizcabar.org, indicant
tutela de drets i el fitxer davant el qual exercita els seus drets.
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