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1. Objecte de la convocatòria
Fundació Bancaixa i CaixaBank llancen la III Convocatòria d’ajudes de caràcter mediambiental
per a donar suport a iniciatives i projectes encaminats a la millora del patrimoni natural,
a través de la protecció de la biodiversitat, la lluita contra la despoblació en el medi rural, la
innovació ambiental i l’impuls a l’economia circular.
2. Requisits

dels sol·licitants

La convocatòria es dirigeix a entitats privades sense ànim de lucre en els estatuts de les quals
es recullen fins de protecció del mediambient.
L’entitat que es presente haurà d’acreditar una antiguitat mínima de 3 anys des de la seua
inscripció en el registre corresponent.

3. Tipologia de projectes
Els projectes presentats hauran d’emmarcar-se en alguna de les tipologies següents:
•

Biodiversitat. Projectes que fomenten la conservació, restauració 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 fomenten la conservació dels boscos, els
aiguamolls, les muntanyes, els sòls, o la fauna amenaçada o en perill.

•

Desenvolupament rural. Projectes que previnguen la despoblació rural a través de la
generació d’ocupació verda, sota un enfocament de gestió sostenible dels recursos i de
generació d’impacte social i ambiental positius.

•

Innovació ambiental. Projectes que proposen solucions tecnològiques innovadores en
processos i productes (béns i serveis) per a reduir o evitar l’emissió de gasos d’efecte
d’hivernacle i l’empremta ecològica.

•

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

Queden exclosos de la convocatòria:
•

Projectes que no responguen a una problemàtica ambiental sobre la qual es pretén generar
un impacte positiu.

•

Projectes dirigits a construcció d’infraestructures.

•

Projectes amb un únic fi divulgatiu, comunicatiu o publicitari.

•

Activitats d’oci.
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4. Àmbit d’actuació i termini d’execució
L’activitat proposada haurà d’estar circumscrita en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Els projectes hauran d’executar-se abans del 30 de juny de 2022. Podran estar en
procés d’execució en el moment de presentació de la sol·licitud de participació en aquesta
convocatòria.

5. Condicions de finançament
Quantia de les ajudes:
•

Els projectes podran ser finançats amb una quantia màxima de 20.000 euros.

•

Aquesta quantia no podrà superar el 80% del cost total del projecte.

•

Els recursos aportats per altres institucions, entitats o per la pròpia entitat sol·licitant hauran
de ser acreditats fefaentment.

Despeses elegibles:
•

Costos de personal contractat adscrit al projecte (inclou desplaçaments i dietes)

•

Despeses de voluntaris (inclou assegurances, desplaçaments i manutenció)

•

Lloguer (locals o equips) per a activitats

•

Equips, materials i subministraments

•

Serveis tècnics (màxim 15% de l’ajuda sol·licitada)

•

Despeses administratives i de gestió lligats a l’execució del projecte (màxim 7% de l’ajuda
sol·licitada)

Amb caràcter general es consideren despeses no elegibles:
•

Despeses corrents de manteniment de l’entitat sol·licitant.

•

Amortització d’operacions creditícies, despeses o costos financers.

Dotació econòmica i forma de pagament:
•

La present convocatòria compta amb una dotació total de 150.000 euros.

•

L’import de les ajudes concedides s’ingressarà en un compte de CaixaBank, del qual ha de
ser titular l’entitat beneficiària.

•

La quantitat concedida s’abonarà en un 80% a la resolució de la convocatòria, i el 20%
restant a l’aprovació de l’Informe Final i la Certificació de Despeses que les entitats hauran
de presentar a la conclusió del projecte.
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6. Documentació a presentar
Només es podrà presentar un projecte per entitat. 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 en els fins i/o activitats de la qual haurà de constar la protecció del
mediambient.
•

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.

•

Memòria d’activitats de l’últim exercici.

•

Comptes anuals de l’últim exercici (Balanç de situació i Compte de Resultats).

•

Certificat del representant legal fent constar l’origen dels fons de cofinançament del
projecte (o compromís d’aportació de fons propis).

•

Logotip.

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:
•

Certificat d’entitat declarada d’utilitat pública.

•

Informe d’auditoria comptable de l’últim exercici.

•

Certificat de l’entitat dels premis que ha rebut.

•

Certificacions o segells de transparència, qualitat i medi ambient.

•

Polítiques institucionals d’igualtat, inclusió, sostenibilitat, etc.

Fundació Bancaixa i CaixaBank garanteixen la confidencialitat de la documentació
aportada per les entitats sol·licitants.
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7. Presentació de la sol·licitud
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 8 de setembre i finalitza el 30 de
setembre de 2021 a les 14.00 hores.
La sol·licitud s’haurà de presentar exclusivament a través d’un formulari al qual s’accedeix
a través de les pàgines web següents:
•

CaixaBank: www.caixabank.com

•

Fundació Bancaixa: www.fundacionbancaja.es

No s’acceptaran sol·licituds que no estiguen degudament emplenades, presentades per
una altra via o que es presenten fora de termini.

8. Criteris de valoració
Els projectes han d’ajustar-se a l’objecte de la convocatòria i han de respondre a un
problema o necessitat ambiental.
En aquelles sol·licituds que es complisquen els requisits sol·licitats, es valoraran
favorablement:
En relació amb l’entitat:
•

Especialització de l’entitat en la línia ambiental a la qual es presenta.

•

Solvència tècnica: disposar d’experiència i d’estructures de gestió suficients que asseguren
la viabilitat de la proposta. Grau d’implantació en el territori. Premis rebuts.

•

Solvència econòmica: diversificació de fonts d’ingressos i experiència en gestió de
projectes similars.

•

Transparència i bon govern: disposar de reconeixement d’entitat declarada d’utilitat pública
(en el seu cas), certificació de qualitat i/o sistemes de gestió ambiental, auditoria externa,
pertinença a coordinadores, xarxes i plataformes.

En relació amb el projecte:
•

Utilitat del projecte per respondre a una problemàtica o necessitat clarament identificada i
ajustada a l’actual conjuntura.

•

Argumentar la pertinència de l’estratègia d’intervenció proposada per a donar resposta a la
problemàtica/necessitat detectada.

•

Alineament del projecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible i la seua contribució
a metes concretes.

•

Coordinació amb altres agents i complementarietat amb altres iniciatives i polítiques de les
Administracions Públiques.
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•

Formulació coherent i realista d’objectius a aconseguir pel projecte.

•

Detall de les activitats a desenvolupar per a analitzar la seua adequació i contribució als
resultats i objectius proposats.

•

Disseny d’indicadors (quantitatius i qualitatius) i planificació de mecanismes per al seu
seguiment i avaluació.

•

Disposar de recursos de cofinançament que garantisquen la viabilitat econòmica del
projecte.

•

Pressupost desglossat i coherent amb les activitats a desenvolupar.

•

Eficiència en l’aplicació dels recursos humans i materials per a l’obtenció dels resultats.

•

Presentar condicions de sostenibilitat social a través de la participació i apropiació del
projecte per part de la comunitat implicada.

•

Impacte esperat a nivell ambiental, en la reducció de l’emissió de gasos d’efecte
d’hivernacle i l’empremta ecològica.

•

Impacte esperat a nivell social, en termes de generació d’ocupació, desenvolupament
econòmic local, fixació de la població, reducció de la desigualtat i foment de l’equitat de
gènere i inclusió social.

•

Innovació en el procés d’intervenció i potencial transformador en l’àmbit local.

•

Disseny d’un pla de comunicació que incloga accions realistes i concordes a la capacitat de
l’entitat i l’envergadura del projecte, de manera que permeta la seua promoció i la difusió
dels resultats, facilitant la seua rèplica.

•

Voluntat/capacitat de realitzar activitats de voluntariat o sensibilització en coordinació amb
l’Associació de Voluntaris de CaixaBank.

9. Resolució de la convocatòria
Els projectes seran analitzats i prioritzats per un comité d’avaluació amb experiència en temes
ambientals. Una vegada analitzades aquelles sol·licituds presentades que complisquen tots els
requisits, els projectes seran valorats per un Jurat convocat per Fundació Bancaixa i CaixaBank.
La resolució de les sol·licituds es realitzarà el mes de desembre i es comunicarà per correu
electrònic a les entitats beneficiàries. La resolució concedirà o denegarà, en part o íntegrament,
l’ajuda sol·licitada. La resolució tindrà caràcter inapel·lable.
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10. Obligacions de les entitats receptores de les ajudes
Modificacions i reformulacions: En el cas que durant el desenvolupament del projecte es
produïsquen circumstàncies que puguen 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, duració), fins i tot l’ajornament o anul·lació del projecte,
aquestes hauran de ser comunicades i autoritzades expressament per Fundació Bancaixa
i CaixaBank, prèvia sol·licitud de l’entitat beneficiària segons model disponible en la pàgina
webwww.fundacionbancaja.es
Justificació del projecte executat: Les entitats beneficiàries, a fi de justificar l’adequada
gestió tècnica i financera dels projectes finançats, hauran de remetre a Fundació Bancaixa i
CaixaBank l’Informe Final i la Certificació de Despeses, segons els models disponibles en la
pàgina web www.fundacionbancaja.es
El termini per a la presentació de la justificació finalitza el 29 de juliol de 2022 i haurà de
remetre’s al correu electrònic justificaciones.convocatorias@fundacionbancaja.es
Les entitats es comprometen a presentar quanta informació tècnica i financera els siga
sol·licitada per Fundació Bancaixa o per CaixaBank per a procedir a la verificació o control de
l’execució del projecte, en els terminis i forma que s’establisquen.
Reintegrament de l’ajuda: Les entitats beneficiàries es comprometen al reintegrament de les
quantitats rebudes en els casos següents:
•

Incompliment de l’obligació de justificació.

•

Incompliment dels objectius per als quals la col·laboració va ser concedida.

•

Supòsits en què les despeses no es dugueren a terme per qualsevol causa o es
modificaren substancialment els projectes sense autorització expressa de Fundació
Bancaixa i CaixaBank.

•

La inobservança de qualsevol altra condició imposada per motiu de la concessió de la
col·laboració, o que servisca o haja servit per a aquesta.

•

Obtenció de l’ajuda sense reunir les condicions requerides per a obtindre-la.
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11. Difusió de la col·laboració de Fundació Bancaixa i CaixaBank
Les entitats beneficiàries en aquesta convocatòria hauran de fer constar de manera expressa la
col·laboració de Fundació Bancaixa i CaixaBank. Aquesta obligació inclou qualsevol comunicació
relativa al projecte realitzada per l’entitat, tant en suports impresos (com a programes d’actes,
cartells, memòries, fullets, plaques, notes de premsa), com en suports on-line (webs, blogs,
xarxes socials).
Les accions de difusió que l’entitat beneficiària tinga previst desenvolupar es detallaran en
l’apartat corresponent del formulari de sol·licitud. Les accions de difusió formulades hauran de
ser justificades i acompanyades de les seues corresponents fonts de verificació en l’Informe
Final.
Fundació Bancaixa i CaixaBank podran fer ús informatiu dels projectes finançats.

12. 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, Fundació Bancaixa i CaixaBank es reserven el dret de
procedir com estime convenient, sol·licitant fins i tot la devolució de la quantitat abonada, així
com els rendiments financers, des que la Fundació li faça els oportuns abonaments fins a la total
devolució d’aquelles, sense necessitat de cap tipus de requeriment.
Qualsevol qüestió que poguera sorgir de la interpretació o aplicació d’aquestes bases serà resolta
per Fundació Bancaixa i CaixaBank. Fundació Bancaixa i CaixaBank es reserven el dret a modificar,
per causes justificades, les condicions de les bases en qualsevol moment. Qualsevol modificació
serà publicada en la web de Fundació Bancaixa i CaixaBank.
Fundació Bancaixa i CaixaBank no seran titulars dels projectes presentats i la realització dels
projectes i la seua titularitat seran d’exclusiva responsabilitat de l’entitat beneficiària.
Fundació Bancaixa i CaixaBank no es responsabilitzaran de cap reclamació o conseqüència adversa
que poguera 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.
Informació i consultes
En el telèfon 900 101 846 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
A través del correu electrònic ayudas.convocatorias@fundacionbancaja.es
Per a accedir al formulari electrònic hauran de dirigir-se a la web www.fundacionbancaja.es
CaixaBank: www.caixabank.com
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