
 

  

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE LA 

FUNDACIÓ CATALUNYA FONS  

 

BASES I CONVOCATÒRIA ANUAL 

 

ANY 2023 

 

 

 

 

 



 

  

 

2 
 

 

1. PRESENTACIÓ 

El 6 de desembre de 1983 es va constituir al Principat d’Andorra la 

FUNDACIÓ CATALUNYA FONS PER A LA DEFENSA DELS DRETS DELS 

CATALANS i posteriorment es va traslladar a Catalunya. La idea de 

constituir la fundació va ser de Joaquim Fons i Pont, un empresari i activista 

que amb el seu mecenatge va nodrir l’entitat amb la dotació fundacional. 

Avui, l’entitat es denomina FUNDACIÓ CATALUNYA FONS (en endavant, 

la “Fundació”) 

L’objectiu fundacional és “la defensa dels drets dels catalans, tant 

individuals com col·lectius, i especialment els reconeguts per la Declaració 

Universal de Drets humans de les Nacions Unides del 10 de desembre de 

1.948, pel Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans aprovat pel 

Consell d’Europa el 4 de novembre de 1.950, i els estipulats Acords 

d’Hèlsinki” 

El Patronat de la Fundació, que enguany complirà 40 anys, ha acordat obrir 

una convocatòria d’ajuts a projectes (en endavant, segons escaigui, “Ajut” 

o “Ajuts”), als quals s’hi poden presentar tant persones físiques com 

jurídiques amb domicili a qualsevol lloc del món, i que estaran sotmesos a 

aquestes bases (en endavant, les “Bases”).  

 

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

Els Ajuts estan orientats a donar suport a aquelles iniciatives, estudis, 

projectes o accions que tinguin un impacte directe o indirecte en la defensa 

dels drets dels catalans, valorant-se de forma especial la seva contribució 

a la promoció de la defensa dels drets fonamentals dels ciutadans residents 

o originaris dels països catalans, el foment de la cohesió social i la promoció 

de la llengua catalana i/o occitana.  

 

3. PERIODE D’EXECUCIÓ 

Els Ajuts s'hauran de destinar a projectes que s’iniciïn durant l’any 2023 o, 

si són projectes recurrents, que corresponguin a la seva edició corresponent 

a aquest any. El seu període d’execució serà preferentment d’1 any des de 

la concessió de l’Ajut, però podrà tenir un període més llarg sempre que 

així es sol·liciti expressament i ho acordi la comissió d’avaluació nomenada 

pel Patronat de la Fundació (en endavant, la “Comissió Avaluadora”).  
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4. QUANTIA I DESPESES SUBVENCIONABLES 

4.1 Quantitat 

La Fundació destinarà per a l’any 2023 la quantitat de 20.000 € a 

repartir entre tots els projectes subvencionables que sol·licitin un 

Ajut. 

La quantia de cada Ajut es determinarà per part de la Comissió 

Avaluadora en funció dels criteris d’aquestes Bases.  

 

4.2 Despeses  subvencionables 

Es consideren despeses subvencionables les que responguin a la 

naturalesa del projecte subvencionat, siguin estrictament necessàries 

i es realitzin en el termini establert en la resolució de concessió.  

No seran subvencionables les despeses següents:  

- Dietes i despeses d’allotjament i manutenció 

- IVA 

- Despeses que no es relacionen directament amb el projecte 

- Despeses d’estructura o funcionament ordinari de l’entitat 

sol·licitant (incloent-hi sous i seguretat social del seu 

personal) 

 

5. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

Podran presentar-se a la convocatòria entitats amb capacitat d’obrar o 

persones físiques. 

Les sol·licituds s’hauran de presentar i els projectes s'hauran de realitzar 
en llengua catalana (o bé en llengua occitana si es tracta de projectes que 

es duguin a terme a la Vall d’Aran). 
 

Una persona física o jurídica podrà presentar més d’una sol·licitud, però la 
Fundació només podrà concedir un Ajut a un dels projectes presentats. 
 

6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  I TERMINI  

6.1 Presentació de sol·licituds 

Per optar als Ajuts, s’ha de presentar la documentació següent per 

correu electrònic a l’adreça fundcat@fundaciocatalunya.cat, en el 

mailto:fundcat@fundaciocatalunya.cat,
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termini indicat al punt 6.2. No s’acceptarà la presentació de 

documentació en format físic, llevat que s’acordi expressament amb 

el sol·licitant o l’especialitat del projecte ho requereixi: 

a) Formulari de sol·licitud i document explicatiu del projecte d’acord 

amb el model de l’Annex I d’aquesta convocatòria, signat pel 

representant legal de l’entitat, o bé per la persona física 

sol·licitant.  

En el cas d’entitats, caldrà adjuntar a la sol·licitud la Memòria de 

les activitats i els Comptes Anuals del darrer exercici aprovat. 

b) Pressupost del projecte, d’acord amb el model de l’Annex II 

d’aquesta convocatòria.  

6.2 Termini de presentació 

El termini de presentació de les propostes començarà el dia  1 de 

febrer i finalitzarà el dia 28 de febrer de 2023 a les 18 hores.  

 

7. TRAMITACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ  

7.1 Composició de la Comissió Avaluadora  

Els membres de la Comissió Avaluadora de les sol·licituds 
presentades seran patrons de la Fundació, designats pel seu 

Patronat. 
 
7. 2 Criteris de valoració: 

Criteris puntuables (100 punts) 

Valoració del projecte: fins a 80 punts, tenint en compte: 

 

- Qualitat de la proposta, innovació i potencial de 

transformació. 

- Viabilitat pràctica de la proposta. 

- Impacte social, persones beneficiàries i interès social. 

- Coherència i transparència pressupostària del projecte.  

 

Valoració de l’entitat o persona peticionària: fins a 20 

punts, tenint en compte: 

 

- Capacitat de la solvència tècnica i econòmica de l’entitat 

o trajectòria de la persona.  
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7.3 Tramitació  

Correspondrà a la Comissió Avaluadora: 

a) Revisar i, si escau, validar o excloure les sol·licituds rebudes. En el 

cas que consideri que cal esmenar o complementar la documentació 

presentada, ho comunicarà als interessats i els donarà un període de 

10 dies hàbils per a la seva esmena o presentació de documentació.  

b) Declarar deserta la concessió dels Ajuts, si considera que cap de 

les sol·licituds rebudes no reuneix les condicions previstes en 

aquestes Bases. 

c) Interpretar aquestes Bases i integrar aquells aspectes no previstos. 

d)Presentar al Plenari del Patronat les propostes de resolució relatives 

a cada sol·licitud rebuda. 

e) Valorar la conclusió dels projectes amb la finalitat de fer el 

pagament del 20% restant de l’Ajut concedit. 

 

8. RESOLUCIÓ SOBRE ELS AJUTS I NOTIFICACIÓ.  

El Patronat de la Fundació serà el competent per a resoldre les propostes 

de la Comissió Avaluadora. 

La resolució es notificarà als interessats a la major brevetat. 

 

9. PAGAMENT DE L’AJUT  

L’ajut es farà efectiu en dos terminis:  

- El 80% de l’ajut concedit es tramitarà quan s’aporti el document 

d’acceptació de l’Ajut (Annex III). 

 

- El 20% restant un cop es justifiqui haver completat l’execució del 

projecte o de l’edició corresponent al present any 2023.  

 

10. COMPATIBILITAT 

Els Ajuts de la Fundació són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o 

subvencions públiques o privades.  
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11. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS  

Un cop notificada la resolució de l’Ajut, els beneficiaris es comprometen a: 

a) Presentar en el termini màxim d’un mes el document d’acceptació de 

l’Ajut, Annex III. 

b) Si la resolució de concessió de l’Ajut així ho indica, fer menció explícita 

de l’Ajut rebut de la Fundació i incloure el logotip d’aquesta en qualsevol 

activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) 

en què aparegui el projecte ajudat.  

c) Executar el projecte ajudat en els termes de la proposta presentada. En 

cas de no justificar-se la iniciació de l’execució del projecte o aquest restar 

inconclús, a banda de la pèrdua del dret a percebre el 20% de l’import 

restant de l’Ajut concedit, la Fundació es reserva el dret de reclamar la 

restitució total o parcial del 80% de l’Ajut lliurat. 

d) Permetre que la Fundació pugui fer públic el nom i imatges de la persona 

o entitat beneficiària i una ressenya del projecte ajudat al lloc web de la 

Fundació, la seva memòria d’actuacions o a la xarxes socials. 

e) Lliurar, dins els tres mesos posteriors a la conclusió del projecte ajudat, 

la justificació de l’acció (Annex IV) i una memòria que ha de contenir:  

- Breu descripció del projecte executat 

- Resultats obtinguts 

- Impacte generat 

- Despesa total dedicada per a l’execució del projecte 

- Justificants de la despesa 

  

12. RESPONSABILITAT DE LA FUNDACIÓ  

La Fundació i el seu Patronat: 

a)  No assumeixen cap responsabilitat respecte dels projectes ajudats. 

Correspon exclusivament a la persona o entitat que rebi l’Ajut verificar que 

el seu contingut i la seva execució s’ajusten a la legalitat i no infringeixen 

drets de tercers, amb total indemnitat de la Fundació. 

b) No tenen obligació de mantenir correspondència amb els sol·licitants 

d’Ajuts ni de motivar la decisió de no atendre les peticions que no siguin 

acceptades. 
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13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES  

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació 

d’aquestes bases.  

 

14. PROTECCIÓ DE DADES 

Les dades de caràcter personal facilitades pels sol·licitants d’Ajuts seran 

tractades per la Fundació amb la finalitat de gestionar la sol·licitud de 

participació en aquesta convocatòria, la gestió, i la resolució de les 

peticions, així com fer-ne publicitat s’ s’escau. Vegeu més informació sobre 

la política de privacitat de la Fundació a: www.fundaciocatalunya.cat   

La base jurídica per al tractament gestió de les dades personals del 

sol·licitant dels Ajuts són les presents Bases, el consentiment del sol·licitant 

i, en el cas dels beneficiaris dels Ajuts, l’execució d’un contracte de 

col·laboració en què  el beneficiari n’és part. Les dades seran conservades 

durant la tramitació del procediment de concessió de l’Ajut. La base jurídica 

per al tractament consistent en l’enviament d’informació de noves 

convocatòries és el consentiment derivat d’aquestes Bases i que podeu 

revocar en qualsevol moment escrivint a l’adreça de correu electrònic 

fundcat@fundaciocatalunya.cat. 

En tot cas, els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, 

supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al 

tractament, així com de no ser objecte de decisions basades en el 

tractament automatitzat de les dades, quan sigui procedent, davant la 

Fundació. L’exercici d’aquests drets es farà per correu postal certificat a 

adreçat a la seu de la Fundació Rambla Catalunya, 31, pral. 1 B, 08007 

Barcelona, o bé per correu electrònic certificat dirigit a l’adreça 

fundcat@fundaciocatalunya.cat . 

Queda salvat el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades. 

El Patronat de la Fundació, 18 de gener de 2023 

 

  

http://www.fundaciocatalunya.cat/
mailto:fundcat@fundaciocatalunya.cat
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ANNEX I  FORMULARI DE SOL·LICITUD 

ANNEX II MODEL DE PRESSUPOST 

ANNEX III MODEL D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT 

ANNEX IV MODEL DE JUSTIFICACIÓ DE L’ACCIÓ 
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ANNEX I  MODEL DE FORMULARI DE SOL·LICITUD 

 

DADES DE L’ENTITAT/PERSONA FÍSICA 

 

Títol del projecte   

Nom de 

l’entitat/persona física 

 

Domicili   

Forma jurídica  

Data de constitució   

Nom del Representant 

Legal  

 

NIF  

Persona de contacte  

Telèfon  

Correu electrònic  

Web   

Disposeu dels comptes 

anuals del darrer 

exercici aprovat (per 

entitats) 

 

Sí                                  No 

Resum de les 

d’activitats del darrer 

exercici  

 

Descriviu l’objecte de 

l’entitat/ currículum 

vitae en cas de persona 

física 

 

En relació a l’acció per la qual es demana l’ajut: 

Indiqueu els objectius i 

resultats esperats 

 

Quins elements 

destacaríeu com a 

innovadors i 

transformadors de la 

vostra proposta? 

 

Impacte esperat i 

interès social 

 

Nombre de beneficiaris 

directes i indirectes 

 

Quina planificació i 

calendari heu previst 

per a desenvolupar les 

accions 
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ANNEX II MODEL DE PRESSUPOST 

PROJECTE:  

 PRESSUPOST 2023 

INGRESSOS (detalleu-los i 

indiqueu el seu origen) IMPORTS 

Propis   

Endeutament    

   

Altres subvencions o ajuts 
sol·licitats o que es preveu 

demanar   

Ajut sol·licitat a la Fundació 
Catalunya Fons    

  

TOTAL INGRESSOS   

  

DESPESES (detalleu-los i 

indiqueu el seu origen) IMPORTS 

Despeses de personal (no 
subvencionables)   

    

Despeses corrents (no s’accepten 
inversions en immobilitzat 

amortitzable)   

Compra de material    

Treballs externalitzats    

Subministraments     

    

TOTAL DESPESES   
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ANNEX III. MODEL D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT 
Títol del projecte :__________________________ 

 

Qui sotasigna..................................................................................., 

amb DNI/NIE .............................., en  nom propi o en qualitat de 
representant legal de l’entitat. 

................................................................, amb NIF 

.................................,  

 
Exposa  

Que el Patronat de la Fundació Catalunya Fons li ha comunicat en data 

............................la concessió de l’ajut per un import de ..............€ per 

a desenvolupar el projecte titulat: ...................................  

Que, per acord de (junta directiva, patronat...) l’òrgan rector de 

l’entitat)(cas de ser entitat) en data XXX ha acceptat l’Ajut concedit i es 

compromet al compliment de les bases de la convocatòria que motiva la 

concessió de l’Ajut en els termes exposats en la petició. 

 

  

 

Nom de l’entitat: 

Legal representant o persona física:  

Signatura 

 

...................a de ................. de 2023  
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ANNEX IV MODEL DE JUSTIFICACIÓ DE L’ACCIÓ 

Títol del projecte :__________________________ 

Descripció del projecte executat 
 

Accions realitzades 

 

Resultats obtinguts 

 

Impacte generat 

 
 

 

MEMÒRIA ECONÒMICA 

INGRESSOS (detalleu-los i 
indiqueu el seu origen) IMPORTS 

Propis   

Endeutament    

   

Altres subvencions o ajuts 
sol·licitats o que es preveu 
demanar   

Ajut sol·licitat a la Fundació 

Catalunya Fons    

    

TOTAL INGRESSOS   

DESPESES (detalleu-los i 
indiqueu el seu origen) IMPORTS 

Despeses de personal (no 

subvencionables)   

    

Despeses corrents (no 

s’accepten inversions en 
immobilitzat amortitzable)   

Compra de material   

Treballs externalitzats    

Subministraments     

    

TOTAL DESPESES   

 

-Despesa total executada  

-Desglossament de la despesa imputada a l’ajut concedit 

 


