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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I 

D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT EN EL MARC DE LA CAMPANYA 
DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A 
EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA 

 
 
El passat 7 de setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va fer una 
crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a la CAMPANYA DE SUPORT 

A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS 
CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA MEDITERRÀNIA, per a la qual s’han identificat quatre eixos de 
treball, un dels quals és el de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament. 
 
Per treballar aquest eix, el Fons Català ha considerat que cal obrir una convocatòria de 
projectes d’Educació per al Desenvolupament, a la qual es destinarà una part dels recursos 
aportats pels ajuntaments i ens supramunicipals. 
 
 
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
La convocatòria vol donar suport a les eines, recursos i continguts d’Educació per al 
Desenvolupament que tractin  l’emergència de les persones refugiades, amb perspectiva de 
transformació social i justícia global. 
 
 
OBJECTIUS 
 
Amb aquesta convocatòria es pretén incentivar la realització de projectes que contribueixin a: 
 

 Alimentar de discurs crític l’embranzida de solidaritat que s’ha generat de manera 
espontània entre la ciutadania pels refugiats, amb perspectiva de transformació social i 
justícia global, tot evitant el paternalisme i la caritat.  
 

 Posar de relleu les causes que hi ha al darrere de l’èxode massiu de persones 
refugiades. 
 

 Difondre entre la ciutadania coneixement de bones pràctiques per a la solidaritat amb 
les persones refugiades. 
 

 Donar a conèixer l’estatut d’asilat, les responsabilitats de les societats d’acollida i les 
formes de participació de la ciutadania. 

 
 
Quantia de la subvenció 
 
El Fons Català de Cooperació destinarà a aquesta convocatòria un import màxim de 150.000 
euros. 
 
L’aportació màxima que el Fons Català podrà atorgar a un projecte serà de 25.000 euros. 
 
La subvenció podrà cobrir costos directes i indirectes. La part de costos indirectes imputable a 
la subvenció del Fons Català no pot ser superior al 10% dels costos directes imputats a la 
subvenció.  
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Beneficiaris 
 
Poden presentar projectes a aquesta convocatòria les entitats sense afany de lucre legalment 
constituïdes que treballin en l’àmbit de l’ajut humanitari, la solidaritat i la cooperació al 
desenvolupament i que tinguin la seu social o una delegació a Catalunya. 
 
Cada entitat podrà presentar només un projecte a aquesta convocatòria. 
 
 
Àmbit dels projectes 
 
L’àmbit d’execució dels projecte és Catalunya i es donarà prioritat als projectes que tinguin la 
més amplia difusió territorial.  
 
Període d’execució dels projectes 
 
El període d’execució dels projectes serà d’un màxim de 12 mesos a partir del moment que el 
Fons Català notifiqui a l’entitat beneficiària l’aprovació del projecte. 
 
 
Tramitació de les sol·licituds 
 
Les entitats que vulguin participar en la convocatòria han de presentar la sol·licitud 
corresponent juntament amb el formulari de presentació del projecte, que s’annexa a aquesta 
convocatòria. 
 
El termini per a la presentació de la documentació de sol·licitud de subvenció és fins el dia 30 
de desembre de 2015, a les 3h de la tarda. 
 
La documentació s’ha de presentar en format paper i amb còpia en DVD a la seu del Fons 
Català de Cooperació (Rambla Santa Mònica 10, 4t – 08002 Barcelona). 
 
 
Selecció de projectes 
 
Les propostes presentades seran analitzades per l’equip tècnic del Fons Català de Cooperació, 
d’acord amb els criteris de la fitxa d’avaluació específica per a aquesta convocatòria  
 
 
Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
Les entitats beneficiàries hauran de:  
 

 Signar la documentació d’acceptació de la subvenció, com a requisit imprescindible per 
rebre l’aportació econòmica aprovada. 
 

 Un cop aprovat, notificar al Fons Català les dates d’inici i finalització previstos per a 
l’execució del projecte. 
 

 Sol·licitar l’autorització del Fons Català en el cas que en el curs de l’execució del projecte 
s’hagi de modificar alguna de les activitats previstes, o s’hagi de modificar el pressupost 
inicial de forma substancial (més d’un 15% en les partides generals), sense que això afecti 
l’objectiu general del projecte. 
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 Acreditar la realització de les activitats objecte de la subvenció, a través d’informes 
narratius i altra documentació que mostri de forma fefaent les accions realitzades. 

 

 Justificar les despeses realitzades d’acord amb el pressupost aprovat. 
 

 Retornar al Fons Català l’import no justificat en el cas que no s’hagin executat la totalitat 
dels recursos concedits, que el Fons Català determini que no s’han justificat correctament o 
que s’hagin executat per a accions no vinculades amb els objectius del projecte aprovat. 

 
 
Justificació de la subvenció 
 
La justificació de la subvenció rebuda s’haurà de fer amb la presentació d’un informe final, que 
inclourà l’informe tècnic i l’informe econòmic. Aquest informe haurà de referir-se a la totalitat del 
projecte. 
 
La justificació econòmica de la subvenció haurà d’incloure la relació de totes les despeses 
efectuades en el marc del projecte, indicant a quins finançadors s’imputa cadascuna de les 
despeses, i s’acompanyarà amb fotocòpies compulsades de totes les despeses imputades a la 
subvenció del Fons Català de Cooperació. 
 
La justificació de la subvenció s’haurà de presentar en un termini màxim de tres mesos des de 
la finalització del projecte, d’acord amb les dates establertes a la notificació d’inici i finalització 
presentada per l’entitat. 
 
En cas de circumstàncies excepcionals degudament documentades, es podrà sol·licitar una 
pròrroga de màxim tres mesos per finalitzar l’execució del projecte. La sol·licitud de pròrroga 
s’haurà de presentar al Fons Català com a mínim un mes abans de la data prevista inicialment 
per a la finalització del projecte. 
 
 
 
Barcelona, 3 de desembre de 2015 
 
 
 
 
 


