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1. Objecte de la convocatòria
CaixaBank llança la “Convocatòries Medi ambient” per a donar suport a iniciatives i projectes
encaminats a la millora del patrimoni natural, a través de la protecció de la biodiversitat, la innovació
ambiental, l’economia circular i el desenvolupament rural.
2. Entitats

a les quals va dirigida la convocatòria

La convocatòria es dirigeix a entitats sense ànim de lucre i en els estatuts de les quals es recullin objectius de protecció de la naturalesa i del medi ambient o de desenvolupament rural.
Les entitats que es presentin hauran de disposar de seu o delegació inscrita en el registre corresponent en l’àmbit territorial en el qual es presentin.
Es podran presentar sota la forma jurídica d’associació, fundació, federació, confederació, cooperativa sense ànim de lucre o Grup d’Acció Local amb seu o delegació registrada en algun dels següents
àmbits territorials:
•

Andalusia: Huelva, Sevilla, Córdoba i Cadis (altres províncies disposen
de convocatòria específica)

•

Aragó

•

Astúries

•

Cantàbria

•

Catalunya: Excepte la comarca do la comarca del Maresme, que disposa de convocatòria específica

•

Castella i Lleó: Totes les províncies excepte Àvila i Segovia, que disposen de convocatòria específica

•

Ceuta

•

Extremadura

•

Galícia

•

Melilla

•

Navarra

•

País Basc

L’entitat que es presenti haurà d’acreditar una antiguitat mínima d’1 any des de la seva inscripció en
el registre corresponent.
Una mateixa entitat, aquella que tingui el mateix CIF, només podrà presentar-se en dos àmbits territorials de la present Convocatòria, havent de ser, obligatòriament, en Comunitats autònomes diferents,
sempre que l’entitat tingui delegació permanent en aquest territori.
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3. Projectes als quals va dirigida la convocatòria
Els projectes presentats hauran d’emmarcar-se en alguna de les tipologies següents:
•

Biodiversitat. Projectes que fomentin la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes (terrestres, marins i d’aigua dolça), així com la posada en valor dels serveis que proporcionen. En particular, projectes que fomentin la conservació dels boscos, els aiguamolls, les
muntanyes, els sòls, o la fauna amenaçada o en perill.

•

Economia circular. Projectes que ajudin a reduir i reciclar residus, amb esment especial als plàstics.

•

Innovació ambiental. Projectes que proposin innovació tecnològica (procediments, tècniques,
sistemes o productes nous o modificats que resulten útils per a reduir o evitar el mal ambiental).

•

Repte demogràfic vinculat a l’impacte ambiental. Projectes que impliquin lluita contra la
despoblació, el desenvolupament rural i que, alhora, tinguin un component de protecció ambiental o d’impacte ambiental positiu.

Queden exclosos de la convocatòria:
•

Projectes dirigits a la construcció d’infraestructures.

•

Projectes amb una única finalitat divulgativa, comunicativa o publicitària.

•

Activitats d’oci.

•

Projectes que no tinguin un fort component ambiental.

4. Àmbit d’actuació i termini d’execució
L’entitat sol·licitant haurà de tenir seu o delegació permanent en algun dels àmbits territorials citats
en el punt 2 i l’activitat proposada haurà d’estar circumscrita al mateix àmbit territorial.
Els projectes hauran d’executar-se abans del 30 de setembre de 2023. Podran estar en procés
d’execució en el moment de presentar la seva candidatura a la convocatòria.

5. Documentació a presentar
Els requisits d’aquesta convocatòria seran d’obligat compliment per a totes les entitats participants.
De manera obligatòria, s’haurà de presentar la següent documentació de l’entitat:
• Estatuts de l’entitat els fins de la qual i/o activitats hauran de recollir un esment a l’àmbit ambiental.
• Targeta d’identificació fiscal.
• Inscripció en el registre corresponent.
• Certificat d’estar al corrent dels pagaments a l’Agència Tributària.
• Certificat d’estar al corrent dels pagaments a la Seguretat Social.
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• Memòria d’activitats de l’últim any.
• Memòria econòmica de l’últim exercici.
• Logotip.
• Les dades que es requereixen en el formulari de sol·licitud de l’ajuda.
• El pressupost detallat del projecte segons model adjunt.
A més de la documentació obligatòria, es podrà aportar una altra documentació no obligatòria que
serà tinguda en compte en la valoració de les candidatures.

6. Despeses finançables
Els fons de la present Convocatòria poden destinar-se a les despeses directament vinculades amb el
projecte presentat, però no es podran incloure en la sol·licitud despeses corrents de manteniment i/o
estructura de les entitats sol·licitants. El pressupost per al qual es sol·licita ajuda ha de correspondre’s
exclusivament amb el desenvolupament i l’execució del projecte que es presenta.
Entre les despeses associades als projectes es contempla la possibilitat de finançar inversions en equipament, maquinària o adquisició d’equips informàtics o similars sempre que estiguin directament
vinculades amb els projectes presentats. L’import sol·licitat per a aquestes inversions no podrà superar
el 50% de l’import total sol·licitat en la convocatòria.

7. Presentació de la sol·licitud
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 7 de setembre i finalitza el 29 de setembre
de 2022, a les 22.00 hores.
La sol·licitud s’haurà de presentar a través de la web de CaixaBank: https://www.caixabank.com/
Es farà de forma online, emplenant un formulari.
No s’acceptaran sol·licituds que no estiguin degudament emplenades, presentades per una altra via
o que es presentin fora de termini.

8. Criteris de valoració
Els projectes han d’ajustar-se a la finalitat de la convocatòria i han de respondre a un problema o
necessitat ambiental.
En aquelles sol·licituds que es compleixin els requisits sol·licitats, es valoraran favorablement:
En relació amb l’entitat:
• Utilitat: donar resposta a una necessitat clarament identificada i ajustada a l’actual conjuntura.
• Qualitat, capacitat tècnica i coherència ambiental: formular i desenvolupar el projecte amb uns
resultats clars, objectius i mesurables.
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• Impacte esperat a nivell ambiental, en la reducció de la petjada de carboni, educatiu i social, a més
de l’acceptació de la comunitat implicada per a adoptar les iniciatives proposades en el projecte.
• Adequació del projecte a les prioritats de la Convocatòria.
• Innovació i evolució en les accions previstes en el projecte.
• Coordinació amb altres agents i complementarietat amb altres iniciatives i polítiques de les Administracions Públiques.
• Voluntariat: voluntat/capacitat de realitzar activitats de voluntariat o sensibilització en coordinació
amb l’Associació de Voluntaris de CaixaBank.
• Eficiència econòmica: aportar informació que mostri una relació equilibrada entre els mitjans utilitzats, els recursos econòmics sol·licitats i els resultats esperats.
• Sostenibilitat: capacitat del projecte per a mantenir-se en el temps.
• Transferència i difusió: que l’experiència pugui servir d’exemple i pugui ser imitada per altres entitats.

9. Jurat i resolució
Un cop analitzades aquelles sol·licituds presentades que compleixin tots els requisits, els projectes
seran valorats per un jurat format per experts independents.
La resolució de les sol·licituds es realitzarà el mes de novembre i es comunicarà per correu electrònic a
les entitats beneficiàries, per a la signatura posterior d’un conveni de col·laboració. La resolució concedirà o denegarà, en part o íntegrament, l’ajuda sol·licitada. La resolució tindrà caràcter inapel·lable.

10. Quanties de les ajudes i desemborsament
La present convocatòria compta amb una dotació total de 220.000 euros i es donarà suport als projectes amb una dotació econòmica d’entre 5.000 i 20.000 euros.
L’import de les ajudes no podrà superar el 80% del cost total del projecte.
Després de la comunicació de la concessió de l’ajuda, l’entitat disposarà d’un màxim d’un mes per
formalitzar la col·laboració a través de la firma d’un conveni entre l’entitat beneficiària i CaixaBank.
Si en el termini d’un mes, a comptar des de la sol·licitud de firma del conveni, l’entitat beneficiària no
l’hagués signat, s’entendrà que renuncia a l’ajuda concedida.
La quantitat concedida s’abonarà en un 80% a la signatura del conveni i el 20% restant a la presentació de la memòria final i certificació de despeses del projecte realitzat.
L’import de les ajudes concedides s’ingressarà en un compte de CaixaBank, de la qual ha de ser titular
l’entitat beneficiària.
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11. Seguiment i justificació del projecte
Les entitats beneficiàries, a fi de justificar l’adequada gestió tècnica i financera dels projectes finançats, hauran de remetre a CaixaBank una memòria final detallada que haurà de realitzar-se seguint el model proporcionat per CaixaBank, on faran constar totes les activitats dutes a terme, els recursos humans i tècnics utilitzats, una avaluació dels resultats obtinguts i una certificació de despeses.
També es facilitarà un informe sobre la difusió donada.
El termini per a la presentació de la justificació finalitzarà el 31 d’octubre de 2023 i haurà de realitzar-se en format electrònic, a través de la pàgina web prevista per a això.
Les entitats es comprometen a presentar tota la informació tècnica i financera que els sigui sol·licitada
per CaixaBank, per a procedir a la verificació o control de l’execució del projecte, en els terminis i
forma que la mateixa estableixi.
Així mateix, es podrà sol·licitar la visita del projecte a petició de CaixaBank.
En el cas que durant el desenvolupament del projecte es produeixin circumstàncies que puguin donar
lloc a la necessitat de realitzar modificacions substancials, entenent com a tals, variacions significatives en els components bàsics del projecte, dates d’execució, pressupost, durada, fins i tot l’ajornament o l’anul·lació del projecte, aquestes hauran de ser comunicades i autoritzades expressament per
CaixaBank, prèvia sol·licitud de l’entitat beneficiària.
Les entitats beneficiàries es comprometen al reintegrament de les quantitats rebudes en els següents
casos:
• Incompliment de l’obligació de justificació.
• Incompliment dels objectius per als quals la col·laboració va ser concedida.
• Casos en què les despeses no es duguessin a terme per a qualsevol causa o es modifiquessin substancialment els projectes sense autorització expressa de CaixaBank.
• La inobservança de qualsevol altra condició imposada per motiu de la concessió de la col·laboració,
o que serveixi o hagi servit per a aquesta.
• Obtenció de l’ajuda sense reunir les condicions requerides per a això.

12. Comunicació
La imatge corporativa de CaixaBank s’incorporarà a tots els elements i accions que es realitzin en el
marc del projecte aprovat per aquesta convocatòria, com per exemple actes de presentació, invitacions, notes de premsa, cartelleria, fullets, vídeos i en tota menció divulgativa del projecte.
A aquest efecte, juntament amb la memòria tècnica i econòmica, s’acompanyarà el material gràfic (fullets, formularis, documents, publicacions, fotografies, vídeos i altres) que acrediti la visibilitat
d’aquesta col·laboració, fent referència expressa a la mateixa i incloent els logotip de CaixaBank.
CaixaBank podrà fer ús informatiu dels projectes finançats.
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13. Altres disposicions
La presentació de sol·licituds pressuposa l’acceptació de les presents bases en tots els seus termes.
De produir-se l’incompliment d’aquestes, CaixaBank es reserva el dret de conducta com estimin convenient, sol·licitant fins i tot la devolució de la quantitat abonada.
Qualsevol qüestió que pogués sorgir de la interpretació o aplicació d’aquestes bases serà resolta per
CaixaBank, que es reserva el dret a modificar, per causes justificades, les condicions de les bases en
qualsevol moment. Qualsevol modificació serà publicada en la web de CaixaBank.
CaixaBank no seran titular dels projectes presentats i la realització dels projectes i la seva titularitat
seran d’exclusiva responsabilitat de l’entitat beneficiària.
CaixaBank no es responsabilitzarà de cap reclamació o conseqüència adversa que pogués generar-se
de manera directa o indirecta en l’execució del projecte, podent emprendre les accions legals oportunes en cas de veure’s afectades per aquestes.
Per a qualsevol consulta addicional es podrà contactar a través de l’adreça de correu electrònic
convocatorias@cabkaccionsocial.com
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