
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DE LA FUNDACIÓ ACSAR A LES ENTITATS LOCALS, 
SOCIALS, VEÏNALS I VOLUNTÀRIES. 
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1.- ANTECEDENTS 
 
La Fundació ACSAR es constitueix el 18 de març del 2005 i té per objecte,  
entre altres, la defensa i la protecció dels drets de les persones que es 
veuen forçades a desplaçar-se, ja sigui com a refugiats o com immigrants. 
 

La immigració significa, per a moltes ciutats i pobles, canvis en la seva 
estructura local. La incorporació de noves formes socials, culturals i 
econòmiques és un fet evident a barris i pobles on la immigració s’ha fet 
més present. Als carrers, als espais del veïnatge – les escoles, els serveis 
sanitaris i assistencials, els mercats,..- té lloc una major interacció social i 
una pluralitat de respostes personals i socials que expressen sovint la 
dificultat de l’acomodació a la nova realitat. És en aquests escenaris micro 
on la intervenció de projectes de socialització, de participació o d’integració 
facilita la difusió d’idees i de discursos que afavoreixen la convivència i la 
cohesió social. 

 

Les entitats ciutadanes, de constitució voluntària i, sovint de dimensió local, 
estan realitzant microprojectes de gran valor per a la pedagogia del 
civisme. Igualment, les entitats locals desenvolupen accions concretes i més 
properes a les persones i, per tant, cal reconèixer el paper important que 
juguen dins la xarxa de serveis d’atenció a la ciutadania. 

 

En aquest context, plural i local a la vegada, la Fundació ACSAR vol donar 
suport econòmic a projectes d’entitats socials que actuen en barris i pobles, 
amb l’objectiu d’afavorir la convivència i la cohesió social. 
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2.- OBJECTE DE LES BASES.  
 
L’objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de les 
subvencions per part de la fundació ACSAR durant l’exercici 2009. 
 
 
- Tipologia i quantia de les subvencions 
 
La Fundació ACSAR té constituït un fons econòmic  destinat a donar suport 
a microprojectes d’àmbit local que afavoreixin la convivència i la cohesió 
social dels ciutadans en general incidint especialment en les següents línies 
d’acció: 
 

o Accions de sensibilització adreçades a tota la ciutadania que 
afavoreixin la solidaritat, la defensa dels drets humans, l’acomodació 
de les persones de fora i la convivència. 

o Accions de promoció i prevenció de conflictes culturals. 
o Accions adreçades a la integració i enfortiment del col�lectiu 

nouvingut. 
 
Les línies definides anteriorment s’han de concretar en microprojectes, 
entesos aquests com totes aquelles accions o activitats puntuals que es 
realitzin per part d’entitats en un territori en concret, bé sigui un barri o un 
municipi; emmarcades o no dins un programa més ampli i/o dins dels 
objectius generals de l’entitat i referents a qualsevol àmbit d’actuació. 
 
Els microprojectes han de tenir una durada inferior a un any i uns resultats 
a curt termini. 
 
Les subvencions atorgades seran d’un màxim de 3.000 € per cada 
microprojecte i només podran ser ampliables si la importància del projecte 
ho justifica i sempre en funció de la disponibilitat del fons, fins a un màxim 
de 4.500 €. 
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- Criteris de selecció 
 
Per a l’atorgament de les subvencions es valoraran els aspectes següents:  
 
Es consideraran activitats preferents les que tinguin per objectiu afavorir la 
convivència i la cohesió social als barris amb major presència de població 
immigrada. 
 
Així mateix es tindrà en valorarà: 

o El nombre de població nouvinguda a la que afecten. 
o Els projectes presentats per entitats impulsades per persones 

nouvingudes o per persones autòctones i nouvingudes. 
o Els projectes que es plantegin desenvolupar amb xarxa amb d’altres 

entitats o moviments socials. 
o Els projectes que afavoreixin la interrelació entre diferents cultures. 
o La metodologia i els objectius plantejats així com el número de 

persones a qui va adreçada l’ acció. 
 
 
 
3.- BENEFICIARIS 
 
Poden ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases: 

a) Les entitats i associacions, públiques o privades, sense afany de 
lucre, inscrites en el registre públic corresponent, que hagin d'exercir 
l'activitat que fonamenti l'atorgament de la subvenció o que estiguin 
en la situació que en legitimi la concessió.  

b) Persones físiques en nom propi i particular o en representació d'un 
grup de persones.  

c) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat 
econòmica o patrimoni separat sense afany de lucre que, tot i no 
tenir personalitat jurídica, pugin portar a terme els projectes, les 
activitats o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la 
concessió de la subvenció.  
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Els beneficiaris han de tenir per objectius el desenvolupament d’accions en 
defensa dels drets humans, de la convivència i la cohesió social. 

En tots els casos han d’estar domiciliats a municipis de la província de 
Barcelona. 

Una mateixa persona, física o jurídica, només podrà formular una única 
sol�licitud.  

Un mateix projecte només podrà rebre suport per mitjà d’una única 
subvenció amb càrrec al fons. 

És imprescindible que el projecte que es presenti tingui l’aval de 
l’ajuntament, be sigui per part de l’alcalde/ssa o el regidor/a corresponent. 
 
 
- Sol�licituds i documentació  
 
Per tal d’optar a l’obtenció d’una subvenció els interessats hauran de 
presentar a la seu de la Fundació ACSAR, la següent documentació 
degudament emplenada: 
 

a) Model annex de sol�licitud de subvenció subscrita per l'interessat, en el 
cas de tractar-se de persona física, o pel president de l'entitat o per qui 
tingui conferida la seva representació.   
 

b) Per tal d'acreditar la personalitat i representació del peticionari, 
s'adjuntarà a la sol�licitud de subvenció una fotocòpia del DNI de 
l'interessat. En cas de persones jurídiques, s'aportarà còpia dels estatuts 
vigents de l'entitat o associació, degudament inscrits en el Registre 
corresponent, fotocòpia del seu NIF, document que acrediti la 
representació que té el signant de la sol�licitud i còpia del seu DNI. En 
qualsevol cas es facilitarà l'adreça de la persona, física o jurídica, a 
efectes de notificacions.  
 

c) Dades bancàries. Certificat de l’entitat financera acreditant el número de 
compte corrent de l’entitat.   
 

d) Declaració expressa i responsable de trobar-se al corrent de les seves 
obligacions tributàries i la Seguretat Social.   
 

e) L’aval de l’Ajuntament, be sigui per part de l’alcalde/ssa o el regidor/a 
corresponent. 
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f) Qualsevol altre document que l'interessat consideri necessari per 
permetre una millor valoració de les subvencions sol�licitades.  
 
 

Quan s’observin defectes o omissions en les sol�licituds, o es consideri 
necessari ampliar informació, es donarà als sol�licitants un termini de 15 
dies, per solucionar els defectes o omissions i l’ampliació d’informació. 
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- Termini de presentació 

 
Les sol�licituds es podran presentar a la seu de la Fundació ACSAR. Aquesta 
convocatòria és de caràcter permanent. Adreça:  

carrer Portaferrissa 13 bis principal.  
Barcelona 08002 
Telèfon 93 304 30 23 

 
 

- Obligacions dels beneficiaris 

Els beneficiaris estaran obligats a:  

a) Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la convocatòria: complir 
l'objectiu, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenti la 
concessió de les subvencions.  

b) Presentar una memòria justificativa del desenvolupament i el resultat del 
projecte. 

e) Fer constar la col�laboració o patrocini de la Fundació ACSAR en la 
publicitat dels actes que se subvencionin. En tota documentació i 
propaganda escrita o gràfica de l'acte haurà de constar la llegenda "amb 
suport de la Fundació ACSAR”  

f) Comunicar a la Fundació l'obtenció d’altres subvencions o ajuts per la 
mateixa finalitat. 

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres 
documents degudament auditats en els termes que exigeix, en cada cas, la 
legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari. 

h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, 
inclosos, en el seu cas, els documents electrònics. 

i) Donar compte a la Fundació ACSAR de les modificacions que puguin sorgir 
en la realització del projecte, programa o activitat subvencionada, 
justificant-les adequadament. Qualsevol canvi que, dins de la mateixa 
finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció haurà de ser 
expressament autoritzat per la Fundació ACSAR. 
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4.- PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
Les subvencions es faran efectives en dos pagaments, un primer pagament, 
corresponent al 80% del total de la subvenció, es farà efectiu en el termini 
màxim d’un mes des de la seva concessió. Una vegada realitzada per part 
del beneficiari de la subvenció una primera justificació de despeses 
corresponents al menys a un 50% del import total, rebran el 20% restant. 
 
El percentatge que resti pendent s’haurà de justificar a la Fundació ACSAR 
en el termini màxim d’un mes des de la finalització de l’activitat. 
 
Es presentaran els justificants de les despeses mitjançant factures i rebuts 
originals sempre d’acord amb el pressupost presentat. 
 


