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GUIA PER A LA GESTIÓ DE LA CAMPANYA SUPORT A L’ACOLLIDA DE 
POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES 
ARMATS A L’ÀREA MEDITERRÀNIA (P.2833) 
 
A) ACCIONS A PORTAR A TERME COM A ENS LOCALS (ajuntaments i ens 

supramunicipals): 
 
 
a.1) APORTACIONS ECONÒMIQUES DE L’AJUNTAMENT INTERESSAT A 
PARTICIPAR-HI 
 
 Cada ajuntament i ens supramunicipal rebrà la crida a la Campanya d’Emergència i 

un full de compromís per indicar l’aportació econòmica que l’ajuntament o ens 
supramunicipal farà. 

 L’ajuntament o ens local supramunicipal aprovarà l’import que destina a la 
Campanya a través de l’òrgan decisori que consideri més adient: Ple Municipal, 
Junta de Govern local, decret d’Alcaldia, etc. 

 L’ajuntament o ens local supramunicipal traslladarà l’acord al Fons Català 
acompanyat del full de compromís o certificació del secretari. 

 Atesa la situació d’extrema urgència, l’ajuntament o ens local supramunicipal 
tramitarà el pagament de l’aportació al Fons Català tan ràpidament com sigui 
possible. 
 

a.2) ÀMBIT CIUTADÀ 
 
 En el cas que des del municipi es faci campanya perquè la ciutadania hi participi 

econòmicament, es poden facilitar els següents comptes corrents del Fons Català 
de Cooperació: 

- Triodos Bank, codi IBAN: ES47 1491 0001 2620 0525 7510 

- Catalunya Caixa, codi IBAN: ES87 2013 0500 1402 1395 4220 

- CaixaBank, codi IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627 

 Es recomana als ajuntaments col·laborar amb les entitats ciutadanes que vulguin 
organitzar accions solidàries al municipi de suport als refugiats. Es desaconsellen 
les campanyes de recollida de materials de qualsevol tipus. Són més efectives les 
aportacions econòmiques perquè les entitats especialitzades puguin adquirir els 
materials necessaris adequats a cada circumstància. 

 
B) ACCIONS COORDINADES DES DEL FONS CATALÀ 
 
 Convocatòria de la Campanya - Crida als ajuntaments catalans i ens 

supramunicipals 
 Reunions de coordinació amb altres actors 
 Presa de contacte amb entitats humanitàries que estan treballant al terreny 
 Presentació de projectes d’acció humanitària 
 Avaluació o valoració prèvia dels projectes presentats  
 Aprovació, si escau, dels projectes presentats 
 Activació dels procediments administratius de concessió de la subvenció a les 

entitats 
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 Disseny i implementació del seguiment dels projectes aprovats: seguiment 
administratiu (control de justificacions i informes narratius) i seguiment sobre 
terreny 

 Valoració semestral de l’execució de la Campanya d’Emergència 
 Procés de retorn i socialització del procés d’execució dels projectes aprovats als 

ajuntaments i a la ciutadania 
 

C) FUNCIONAMENT DE LA CAMPANYA 
 
 
Destinació dels recursos econòmics 
 

 Assistència en les rutes de fugida. Cobertura de necessitats bàsiques: 
alimentació, salut, higiene, atenció psicosocial i salvament marítim, a dos 
àmbits:  

 
a) Països de primera acollida: Líban, Jordània, Turquia. També es considerarà 

Síria 
b) Països Schengen. Hongria i Grècia i països fronterers amb l’espai 

Schengen: Macedònia i Sèrbia 
 

 Una part dels recursos es destinaran al suport a municipis afectats en ruta, en 
un enfocament de cooperació de municipi a municipi. 

 Una part dels recursos es destinaran a desplegar l’eix de  
Sensibilització i Educació al Desenvolupament. 
 

Totes les aportacions rebudes formaran part d’un fons comú. Els recursos es 
destinaran a accions concretes que el Fons Català identifiqui, d’acord amb les 
necessitats identificades i les peticions realitzades, a través dels projectes presentats 
per les entitats humanitàries i als municipis implicats a les fronteres afectades per la 
crisi. 
 

Tot i que les aportacions dels ajuntaments vagin a nom del Fons Català de 
Cooperació, la major part dels recursos es vehicularan a projectes executats per 
entitats humanitàries. En aquest sentit, la documentació de justificació dels recursos 
aportats pels ajuntaments serà la que presentin aquestes entitats, amb factures a nom 
de les entitats executores. El Fons Català de Cooperació enviarà als ajuntaments 
participants a la campanya els informes de desenvolupament de les accions i als 
ajuntaments que ho sol·licitin una certificació conforme els recursos aportats s’han 
justificat correctament. 
 

La selecció de les propostes  
El Fons Català ha dissenyat una fitxa d’avaluació prèvia per valorar i determinar 
l’elegibilitat de les propostes d’acció humanitària rebudes en el marc de la Campanya 
d’Emergència. 
 
Estratègia d’intervenció 
La complexitat d’aquesta crisi demanda actuar amb mètodes adaptats a contextos que 
poden canviar dia a dia. En aquest sentit, es treballarà utilitzant l’estratègia VICA: 
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Variabilitat 

Incertesa 

Canvi 

Amenaça 


