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La situació actual de pandèmia de COVID-19, declarada al mes de març passat, i les mesures 

que s’han hagut d’adoptar per contenir-la han tingut un impacte econòmic i social molt 

important que ha repercutit de manera especial en les persones més vulnerables. Tant 

l’Administració com les organitzacions ciutadanes han emprès importants mesures per 

protegir aquestes persones.

En aquest context, la Fundació ”la Caixa”, a través del Programa d’Ajuts a Projectes 

d’Iniciatives Socials, presenta la Convocatòria Catalunya 2020. Aquesta convocatòria té 

com a finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives que desenvolupen projectes a 

Catalunya dirigits especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social, 

amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats. 

La convocatòria està emmarcada també en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i 

l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 

Àmbits d’actuació i línies prioritàries

La convocatòria vol donar suport a projectes que tinguin com a objectiu:

  La promoció de l’autonomia personal i l’atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia

  L’atenció a la infància i a la joventut, i a les persones en situació d’exclusió social

  L’impuls d’accions per a la inserció sociolaboral, especialment dirigida a les persones amb 

dificultats per accedir al treball

  El foment de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social

Línies prioritàries 

Persones grans i reptes derivats de l’envelliment

Es posa un èmfasi especial en temes de promoció de l’autonomia personal de la gent gran; 

la prevenció de la fragilitat i els seus efectes; la prevenció de situacions d’aïllament i de 

soledat no desitjada, des d’una perspectiva personal, familiar, social i comunitària; i també 

la detecció i la intervenció en situacions de vulnerabilitat. 

Persones amb discapacitat o trastorn mental

Es proposa, per tal de millorar l’accessibilitat universal (física, social i cognitiva), especialment 

la promoció de l’autonomia personal i el suport per a les activitats de la vida diària, el suport 

psicosocial a aquestes persones i al seu entorn familiar i relacional, i els recursos residencials 

temporals. 

1
MARC GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA
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Humanització de la salut

Sobre la base dels principis de l’atenció centrada en la persona, es destaquen les àrees 

d’atenció sociosanitària per a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de 

cronicitat i els seus familiars, l’atenció pal·liativa i el desenvolupament d’entorns que facilitin 

la humanització de la salut, incloent-hi projectes d’allotjament temporal per a persones 

malaltes i/o els seus familiars desplaçats de la seva residència habitual, en un context d’ingrés 

o de tractament hospitalari.

Lluita contra la pobresa en l’àmbit familiar i l’exclusió social 

Es prioritza especialment el suport social i educatiu (formal i no formal) com a forma de 

sortir del cercle de pobresa dels infants i les seves famílies. Per això es tindran especialment 

en compte temes vinculats a l’atenció psicoterapèutica i emocional, els programes  

de competències personals i familiars, el suport a la primera infància, i els processos de 

desenvolupament comunitari per a la inclusió social de les persones vulnerables i les seves 

famílies.

També s’inclouen en aquesta línia els recursos residencials temporals per a persones en 

procés d’inclusió social i les activitats culturals per a la inclusió social.

Inserció sociolaboral 

En aquest àmbit es té en compte la formació per a la millora de l’ocupabilitat, incloent-hi 

les noves oportunitats educatives, la promoció de l’autoocupació i l’apoderament per a 

col·lectius vulnerables, i el suport a les empreses d’inserció i als centres especials d’ocupació.

Interculturalitat i acció social 

Es destaquen especialment els temes de participació social i desenvolupament comunitari, 

la promoció de la inclusió, el respecte i els valors de la comunitat, la gestió de la diversitat 

i la mediació comunitària.

S’inclouen també en aquest àmbit els programes educatius i de prevenció d’addiccions i de 

violència de gènere, entre d’altres.

Calendari

El termini de presentació de la sol·licitud comença el 24 de novembre i acaba el 16 de 

desembre de 2020. No es poden presentar projectes ni documentació fora d’aquest termini.

Objectius de Desenvolupament Sostenible compartits amb el Programa
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2
 FINANÇAMENT

Modalitats de sol·licitud

Les sol·licituds es poden fer en una de les modalitats següents:

 Modalitat 1

 Es pot sol·licitar un import de fins a 40.000 €. 

 L’import sol·licitat no pot superar el 75 % del cost total del projecte. 

 Si el projecte és seleccionat, l’entitat es compromet a aportar al projecte com a mínim el 

25 % del cost total segons el pressupost presentat, independentment de l’import de l’ajut 

atorgat.

 Modalitat 2

 Es pot sol·licitar un import a partir de 40.000 € i fins a 100.000 €. 

  L’import sol·licitat no pot superar el 50 % del cost total del projecte.

 Si el projecte és seleccionat, l’entitat es compromet a aportar al projecte com a mínim el 

50 % del cost total segons el pressupost presentat, independentment de l’import de l’ajut 

atorgat.

Els projectes presentats en la modalitat 2 es regeixen per requeriments específics 
referents a: 

 Pagament de l’ajut: en tres trams, el segon dels quals amb la presentació prèvia de la 

justificació intermèdia; en el cas d’ajuts destinats a inversió, en un únic pagament al final 

del projecte.

 Informació i documentació requerida en la presentació de la sol·licitud i la seva avaluació: 

robustesa de la planificació i el monitoratge del projecte, coordinació amb altres recursos 

socials i justificació de la rellevància de la inversió per al projecte al qual es destina.

 Justificació i avaluació de finalització del projecte: grau de desenvolupament del projecte, 

impacte en l’assoliment dels objectius i resultats, i sostenibilitat de les inversions un cop 

acabat el projecte.

Els projectes sol·licitats en ambdues modalitats han de tenir una durada de 12 mesos.
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Es poden sol·licitar en concepte de: 

 Honoraris de professionals (personal contractat i externs)

 Formació adreçada a persones destinatàries, familiars, professionals i voluntariat

 Desplaçament i transport de les persones destinatàries

 Despeses de gestió del personal voluntari, inclosos els desplaçaments

 Cobertura de les necessitats bàsiques de les persones destinatàries

 Promoció del projecte 

 Adquisició o lloguer d’equips o material per a les activitats

 Adequació o millora d’infraestructures

 Lloguer d’infraestructures

 Lloguer i subministraments dels habitatges d’inclusió 

A més, i en relació amb la situació actual de crisi vinculada a la COVID-19, es poden sol·licitar 

en concepte d’ajut despeses destinades a l’adquisició de materials de protecció per a totes les 

persones implicades en el projecte (mascaretes, EPIs, mampares, etc.), com també les despeses 

derivades de les adaptacions d’espais i locals inclosos en el projecte. 

Les despeses destinades a inversió, lloguers, obres, equipaments, etc. s’han de justificar amb 

una documentació específica, segons s’exposa en l’apartat «Documentació de la sol·licitud» 

d’aquestes bases.

No es poden sol·licitar en concepte d’ajut: 

 Despeses referents al manteniment de la seu habitual de l’entitat sol·licitant (lloguer, aigua, 

telèfon, llum, etc.)

 Despeses de gestió del projecte (consultoria, assegurances, etc.) 

 Despeses del personal que intervé en el projecte (desplaçaments, dietes, etc.)

No es poden presentar iniciatives que s’adrecin a actes puntuals, com ara congressos, 

jornades o seminaris; publicacions en qualsevol tipus de suport (llibres, vídeos, CD, etc.); 

exposicions; ni tampoc estudis, investigacions, etc.

Aportació econòmica 

L’aportació econòmica se situa entre el 60 i el 100 % de l’import sol·licitat per l’entitat, en 

funció de la puntuació obtinguda. En cas de ser seleccionat, el projecte s’ha de desenvolupar 

durant la vigència del conveni que se signarà. En termes generals, no es poden imputar 

despeses anteriors a la data de resolució de la convocatòria ni posteriors a la data de 

finalització del conveni (ambdues dates s’indiquen en el conveni). L’aportació econòmica 

no es pot destinar a pagar deutes ni a amortitzar operacions financeres de cap tipus.
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3
ENTITATS ELEGIBLES

Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són:

 Entitats sense ànim de lucre

 Entitats de l’economia social en els estatuts de les quals hi consti explícitament, entre les 

finalitats indicades, l’objectiu principal de l’interès social o la cohesió social

Queden excloses d’aquesta convocatòria les entitats que formen part del sector públic i les 

fundacions corporatives (empresarials o bancàries).

Els requisits per a les entitats són:

 Estar inscrites en el registre administratiu corresponent.

 Disposar de NIF propi.

 Disposar d’estatuts i d’una antiguitat mínima d’1 any d’activitat, des de la constitució. 

  En el cas de delegacions, s’hi poden presentar de manera independent, sempre que acreditin 

la seva autonomia formal, funcional i orgànica:

 Ha d’estar explícitament reconeguda en els estatuts de l’entitat matriu. En cas contrari, ha 

d’aportar la documentació que ho acrediti signada per un representant legal de l’entitat 

matriu. 

 Ha de tenir funcionament autònom respecte de l’entitat matriu, amb estructura pròpia 

i òrgan de govern propi, i ha de portar la documentació que ho acrediti signada per un 

càrrec directiu de la delegació.

 Ha de disposar d’un pressupost propi i diferenciat de l’entitat matriu, i ha de portar la 

documentació que ho acrediti signada per un càrrec directiu de la delegació.

 Ha de tenir una antiguitat mínima de funcionament com a delegació d’1 any. 

Condicionants generals

Les entitats i les delegacions que presentin projectes en aquesta convocatòria han d’estar 

domiciliades a Catalunya i els han de desenvolupar en aquest territori. 

Cada entitat o delegació pot presentar 1 únic projecte en aquesta convocatòria.

La unitat mínima territorial per a les delegacions és l’àmbit municipal. 

En el cas de les delegacions d’una mateixa entitat, se seleccionarà com a màxim 1 projecte 

per província en el conjunt d’aquesta convocatòria.
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4
  PRESENTACIÓ A LA CONVOCATÒRIA

El procés d’acreditació d’entitats, de presentació dels projectes i de presentació de la 

documentació duu a terme a través del portal de Convocatòries de la Fundació ”la Caixa”: 

www.convocatoriaslacaixa.org

Documentació per a l’acreditació

Documentació de la persona que gestionarà la sol·licitud al Portal de Convocatòries

1.  NIF o NIE vigent de la persona que consti com a acreditada en el document d’acreditació

2. Document d’acreditació signat pel representant legal de l’entitat (model descarregable al 

Portal de Convocatòries)

Documentació de l’entitat

1. NIF de l’entitat

2. Estatuts i document d’inscripció de l’entitat al registre administratiu corresponent. Per a les 

fundacions, escriptura de constitució que incorpori els estatuts i document d’inscripció al 

registre administratiu corresponent 

3. Documents de la delegació (segons el que s’exposa en els requisits per a les entitats en 

l’apartat «Entitats elegibles» d’aquestes bases)

Si no s’aporta algun d’aquests documents o bé és invalidat, l’entitat queda exclosa de la 

convocatòria.

Un cop hagi emplenat l’acreditació i hagi adjuntat tota la documentació obligatòria, l’entitat 

pot voluntàriament sol·licitar la revisió de la documentació obligatòria per validar l’elegibilitat 

de l’entitat. Aquest punt no substitueix la tramitació del projecte, és un pas voluntari i 

paral·lel a la formulació de la globalitat del projecte. Si l’entitat és apta, rebrà la validació 

per part de la Fundació ”la Caixa”. En cas contrari, quedarà fora de bases i, si ha tramitat 

una sol·licitud, aquesta no passarà a avaluació.

Fase 1. Acreditació
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La informació del projecte que es demana és la següent:

 Entitat

 Descripció del projecte

 Impacte i valor afegit 

 Recursos

 Pressupost

 Documentació

 Contactes

Per emplenar el formulari, consulteu la guia de suport a la sol·licitud d’ajudes que trobareu 

a la secció «Documentació» del formulari.                                                   .    

Documentació de la sol·licitud

Els documents següents donen suport a determinades informacions del formulari, i en 

algunes se n’explicita el requeriment. Aquests documents ponderen en l’avaluació del 

projecte. Els documents «Gestió i planificació del projecte» i «Declaració del representant 

legal de l’entitat» són obligatoris. 

1. Declaració responsable, segons el model descarregable al Portal de Convocatòries, signada 

pel representant legal de l’entitat, conforme l’entitat pot aportar tota la documentació 

corresponent a la fase 3 i, per tant, disposa de:

 1.1. Certificat digital, per tal d’aportar, si és seleccionada, els certificats d’estar al corrent 

de pagament de les obligacions de l’Agència Tributària (AEAT) i de la Seguretat Social (SS)

 1.2. Acta de titularitat real o document alternatiu segons el que s’exposa a les presents 

bases

 1.3. Justificant de titularitat de compte corrent a CaixaBank

2. Gestió i planificació del projecte (model descarregable)

3. Documentació justificativa de les inversions sol·licitades (anàlisi de necessitats, diagnòstic i 

planificació, etc.)

4. Balanç econòmic de l’últim exercici tancat, signat per un representant legal de l’entitat

5. Compte de resultats dels dos últims exercicis, signat per un representant legal de l’entitat

6. Certificat de col·laboració de l’entitat en programes per a persones en situació de compliment 

de mesures penals alternatives

Fase 2. Presentació del projecte
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7. Pla de voluntariat de l’entitat

8. Documentació que acrediti el finançament públic o privat que s’ha fet constar en el pressupost 

del projecte (resolució o sol·licitud d’ajuts o subvencions, convenis, etc.)

9. Pressupost o factura proforma dels equipaments i del material inventariable

10. Pressupost o factura proforma de les obres

11. Llicència i projecte visat (o la seva sol·licitud formal) per a la realització d’obres, en cas de 

reformes, llicència o permís

12. Documentació justificativa de les inversions fetes (certificacions, etc.)

13. Contracte de lloguer o pressupost corresponent, en cas que el projecte prevegi habitatges 

d’inclusió

14. Pressupost de les subcontractacions o els serveis externalitzats

15. Pressupost dels serveis que s’han de contractar a personal extern autònom 

Els projectes més ben puntuats en l’avaluació rebran una comunicació que els informarà 

que han estat preseleccionats. A més, se’ls sol·licitarà documentació addicional, que hauran 

de lliurar en el termini d’una setmana des de la comunicació.

1. Acord signat de la junta directiva, el patronat o l’òrgan de govern de l’entitat en què s’aprova 

la presentació de la sol·licitud a la convocatòria i es compromet a aportar com a mínim el 

25 % del cost total pressupostat del projecte en el cas dels presentats en la modalitat 1, i 

el 50 % en el cas dels presentats en la modalitat 2.

2. Certificat de l’AEAT segons el qual l’entitat està al corrent de les seves obligacions fiscals. 

Aquest document ha d’estar vigent en el moment de presentar-lo.

3. Certificat de la Seguretat Social segons el qual l’entitat està al corrent de les seves obligacions 

laborals. Aquest document ha de tenir data d’emissió del mes en què es comuniqui a l’entitat 

que el seu projecte ha estat preseleccionat.

4. Acta de titularitat real de l’entitat. En cas de no disposar d’aquesta acta, s’acceptarà un 

certificat signat pel representant de l’entitat en què consti la composició nominal i el NIF 

de cadascun dels membres de la junta directiva, del patronat o de l’òrgan de govern de 

l’entitat sol·licitant, amb el detall de les persones que tinguin com a mínim el 25 % dels 

drets de vot de l’entitat, de manera directa o indirecta, si és el cas.

5.  Poder específic suficient de la persona designada per signar el conveni, recomanablement 

amb signatura electrònica vigent. En cas que la persona designada per signar sigui el 

president/a de l’entitat, és suficient amb el document acreditatiu del seu nomenament 

vigent i els estatuts de l’entitat.

Fase 3. Presentació de documentació addicional per als projectes preseleccionats 
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6.   NIF vigent de la persona que representa l’entitat en la gestió de projecte i que signarà el 

conveni.

7.   Justificant bancari de titularitat per part de l’entitat del compte corrent de CaixaBank, amb 

codi IBAN complet.

A més d’aquesta documentació, a la plataforma també cal facilitar la informació següent:

1. Nom i cognoms, NIF i càrrec de tots els membres de l’òrgan de govern de l’entitat (secció 

«Acreditació - Òrgan de govern»). 

2. Dades de contacte de la persona que signarà el conveni (secció «Documentació - Fase 3»):

 - Nom i cognoms 
 - Correu electrònic 

 - Telèfon mòbil 

Si algun d’aquests documents no s’adjunta a la plataforma en el termini d’una setmana 

des de l’enviament del comunicat a l’entitat, o és invalidat, això implicarà que el projecte 

no pot ser seleccionat. 

Resolució

Un comitè tècnic s’encarrega d’estudiar i avaluar les sol·licituds segons els requisits i els 

criteris de valoració indicats en aquestes bases.

Un cop s’ha fet l’avaluació, es presenta la proposta d’aprovació dels projectes seleccionats 

als òrgans de govern de la Fundació ”la Caixa”, que atorga els ajuts corresponents, de 

manera parcial o total, a l’import sol·licitat per l’entitat.

La resolució es comunica a les entitats sol·licitants per correu electrònic durant el primer 

trimestre del 2021. La resolució també es podrà consultar també en el mateix període a 

través del Portal de Convocatòries, amb les claus d’accés facilitades.

La resolució de la convocatòria és inapel·lable.

Fase 4. Resolució i signatura de convenis
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Signatura de convenis

La Fundació ”la Caixa” i cadascuna de les entitats gestores amb projectes aprovats subscriuran 

un conveni de col·laboració subjecte a la legislació vigent, que tindrà una durada d’un any.

Per a la signatura del conveni, la Fundació ”la Caixa” farà ús de la signatura electrònica. 

El fet que l’entitat seleccionada disposi de signatura electrònica no és obligatori, però sí 

recomanable, ja que simplifica les gestions per abonar el primer pagament de l’ajut. 

L’abonament de l’import de l’ajut concedit es farà de la manera següent: 

  Modalitat 1: 

 Primer pagament pel 90 % de l’import de l’ajut, un cop signat el conveni de col·laboració 

per les dues parts.

 Segon pagament pel 10 % de l’import de l’ajut, un cop s’hagi presentat la justificació final 

de l’ajut atorgat i hagi estat aprovada.

  Modalitat 2:  

 Primer pagament pel 50 % de l’import de l’ajut, un cop signat el conveni de col·laboració 

per les dues parts.

 Segon pagament pel 30 % de l’import de l’ajut, un cop s’hagi presentat la justificació 

intermèdia i hagi estat aprovada.

 Tercer pagament pel 20 % de l’import de l’ajut, un cop s’hagi presentat la justificació final 

de l’ajut atorgat i hagi estat aprovada.

Pel que fa als ajuts en aquesta modalitat que es destinin en més del 50 % a inversió en 

obres, instal·lacions o equipaments, el pagament es farà efectiu en finalitzar el projecte 

i havent presentat la justificació amb les certificacions o justificants corresponents.

L’import de l’ajut concedit es fa efectiu en un compte de CaixaBank vinculat a l’entitat 

sol·licitant.

Si un cop transcorregut un any des de la comunicació de la resolució no s’ha signat el conveni 

de col·laboració, es considerarà que l’entitat ha renunciat a l’ajut sol·licitat.

La Fundació ”la Caixa” pot fer les revisions que consideri oportunes en relació amb el 

compliment dels acords establerts en el conveni de col·laboració. En aquest sentit, l’entitat 

seleccionada ha de facilitar l’accés a tota la documentació relativa a la gestió del projecte i 

a qualsevol actuació relacionada.

Les entitats es comprometen al reintegrament de l’ajut rebut en cas d’incompliment dels 

acords establerts en el conveni de col·laboració.
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Justificació de l’ajut

Per als ajuts de la modalitat 1 i 2, a la finalització del conveni l’entitat ha de presentar la 

justificació de l’execució del projecte i de l’ajut atorgat, que serà avaluada. Els aspectes que 

es valoren en la justificació són:

 Els resultats del projecte executat: activitats dutes a terme, abast dels resultats, consecució 

dels objectius i nombre de persones destinatàries segons la planificació proposada.

 El valor afegit i l’impacte en les persones destinatàries: participació de les persones 

destinatàries, inclusió en la comunitat i mobilització de recursos comunitaris.

 La liquidació del pressupost: despesa executada i relació de justificants de la despesa imputada 

a l’ajut.

Per als ajuts de la modalitat 2, l’entitat ha de presentar una justificació intermèdia, que 

se sol·licitarà al final del 5è mes d’execució del projecte, i que s’ha de lliurar en els 30 dies 

següents. En aquesta justificació es valorarà:

 El grau de desenvolupament del projecte en relació amb la planificació proposada en la 

sol·licitud.

 El grau de consecució dels resultats del projecte en relació amb els indicadors de mesura 

proposats en la sol·licitud.

 L’impacte en les persones destinatàries ateses.

 El pressupost executat, del qual s’ha d’aportar la relació de justificants, i, tant si l’ajut es 

destina parcialment com totalment a inversió en obres, instal·lacions o equipaments, les 

certificacions i els justificants corresponents.

Tant la justificació intermèdia com la final s’han de presentar dins el termini establert 

en el conveni de col·laboració, a través del Portal de Convocatòries.

Excepcionalment, la justificació pot incloure les despeses corresponents al darrer trimestre 

del 2020.
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5
  CRITERIS DE VALORACIÓ

Es valora de manera favorable: 

Capacitat de l’entitat 

Aquest apartat valora les característiques de l’entitat amb la finalitat de garantir que el 

projecte està promogut per una organització solvent i capacitada per implementar-lo. La 

valoració inclou l’alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (2030), la 

transparència i la demostració que es disposa d’una àmplia base social que dona suport a 

les seves activitats mitjançant el voluntariat.

Es valoren especialment l’experiència en la realització de projectes en col·lectius similars 

al destinatari i els aspectes de viabilitat de l’entitat, incloent-hi els resultats econòmics i la 

diversificació d’ingressos.

Característiques i metodologia del projecte

Es té amb compte la solidesa del projecte des del punt de vista del disseny i la metodologia, 

com també l’aportació d’un pla d’implementació coherent i factible. Es valora l’explicitació 

i l’objectivitat de la justificació i la necessitat de la realització del projecte. 

Es considera important la metodologia, amb una formulació adequada dels objectius, que 

es recomana que es presentin de forma SMART (específics, mesurables, assolibles, rellevants 

i temporalitzats), com també el desplegament coherent i concret d’activitats per assolir-los, 

els indicadors per avaluar-los i el calendari de desplegament proposat.

També es té en compte l’impacte esperat en les persones destinatàries del projecte, la seva 

vulnerabilitat i la seva participació en el desplegament del projecte, com també el rol del 

voluntariat. Així mateix, aquest apartat valora la innovació que representa el projecte en 

relació amb projectes anteriors i l’existència d’accions per introduir-hi una millora contínua.

Viabilitat del projecte

Aquest apartat valora prioritàriament el nombre, el cost i l’adequació dels recursos humans 

necessaris per al projecte, els seus perfils i la seva dedicació. 

També es valora de manera important la coherència pressupostària tant en els costos directes 

com en els indirectes, i la seva justificació explícita.

Es té en compte també l’existència d’una estratègia de continuïtat un cop acabat el projecte, 

i els recursos que hi haurà perquè això sigui possible, tant per part de l’entitat com per part 

aliena. 
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Qualitat general de la proposta

S’avalua de manera global, tenint en completa l’excel·lència de la seva formulació i l’impacte 

i la coherència global de la sol·licitud. 

En els projectes de la modalitat 2 es valora en particular:

Metodologia

La robustesa de la proposta de planificació i monitoratge del desenvolupament del projecte: 

disseny de les activitats i definició, mètode de recopilació i d’anàlisi dels indicadors previstos. 

Rellevància

La identificació adequada i objectiva de les necessitats a les quals responen les propostes 

d’obres o equipaments: rellevància de la solució proposada, com també de les millores que 

aporta a les persones destinatàries, i la consecució dels objectius i resultats esperats en el 

context del projecte al qual s’aplicarà.

Sostenibilitat

L’acreditació del manteniment i la continuïtat (finançament addicional, generació d’ingressos, 

etc.) de la proposta presentada, considerant també el plantejament global de la proposta i 

l’estat actual de desenvolupament i de finançament.

Per a les dues modalitats, les entitats que han obtingut un ajut de l’antic conveni de la 

Generalitat de Catalunya en els dos darrers exercicis, tenen una valoració addicional.
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6
GLOSSARI

 Delegació: Oficines o estructures organitzades, dependents d’una entitat matriu, que 

tenen un funcionament autònom, tant funcional com orgànic.

 Entitat sense ànim de lucre: Entitat de dret privat amb un objecte social, principalment 

altruista, humanitari i/o comunitari, que es duu a terme sense la persecució de benefici 

econòmic, de manera que el seu possible rendiment redunda sempre en la mateixa 

activitat. Pot tenir diverses formes jurídiques (associació, fundació, etc.).

 Entitat de l’economia social: Entitat de dret privat que persegueix l’interès general 

econòmic o social, o tots dos. Pot tenir diverses formes jurídiques (cooperatives, societats 

laborals, mutualitats, centres especials d’ocupació, empreses d’inserció, entre d’altres). En 

aquesta convocatòria es poden presentar totes les entitats que, entre les seves finalitats 

estatutàries, tinguin com a objectiu l’interès social o la cohesió social.

 Entitat partenariada: Entitat que col·labora en el projecte presentat juntament amb 

l’entitat gestora i que es responsabilitza dels aspectes que li pertoquen presentats en el 

pla de treball conjunt.

 Entitat gestora: Entitat que lidera el projecte presentat i que es responsabilitza de tot el 

procés relatiu a aquesta convocatòria (presentació del projecte, execució, coordinació de 

les entitats partenariades, signatura del conveni amb la Fundació ”la Caixa” i justificació 

final).

 Signatura electrònica: Conjunt de dades electròniques que acompanyen o que estan 

associades a un document electrònic, les funcions de les quals són identificar el signant 

de manera inequívoca i assegurar la integritat del document signat.

 Partenariat: Presentació conjunta d’un projecte per part de dues entitats o més, que no 

tenen cap vinculació funcional o orgànica. Una candidatura és conjunta quan el projecte 

serà liderat per l’entitat que presenta la sol·licitud (entitat gestora), però serà executat 

amb altres entitats socials col·laboradores amb les quals tenen un acord específic per al 

desenvolupament conjunt del projecte presentat (partenariat). En cas que obtinguin un 

ajut, l’entitat gestora serà la responsable del conveni signat amb la Fundació ”la Caixa”.

 Portal de Convocatòries: Pàgina web a través de la qual s’ha de presentar tota la informació 

i documentació relativa a l’entitat i el projecte, mitjançant un formulari en línea. La URL és  

www.convocatorieslacaixa.org. A més dels camps d’informació i documentació obligatoris, 

que determinen si la sol·licitud és vàlida i es tramita correctament, totes les informacions 

que es demanen en el formulari són rellevants per a l’avaluació i valoració de la sol·licitud, 

d’acord amb els criteris especificats a les bases de cada convocatòria.


