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1. Objectiu de la convocatòria 

La Fundació Familia Torres creada el 1986, col·labora amb diverses organitzacions a 

través d’iniciatives que prioritzen els sectors més desafavorits i desprotegits o amb 

risc d’exclusió social. 

La primera Convocatòria d’Ajudes Torres neix amb l’objectiu de donar suport a 

iniciatives amb vacació social d’organitzacions sense ànim de lucre que treballen per 

fer front a les carències de la nostre societat, en especial a les que treballen amb 

infància en risc, dones i famílies víctimes de violència de gènere i col·lectius en risc 

d’exclusió social.  

 

2. Tipologia de projectes i destinataris finals 

Tots els projectes que es presenten a la convocatòria han de tindre un objectiu clar 

d’intervenció social a persones i col·lectius en risc d’exclusió social. No es tindran en 

consideració els projectes amb altres objectius com la organització d’esdeveniments, 

publicacions, estudis, etc.  

Les tipologies de projectes i destinataris dels projectes finançats per la 

convocatòria son:  

 Infància / Joventut 

 Educació 

 Salut 

 Habitatge 

 Alimentació 

 Atenció a menors no acompanyats 

 Dones en situació de vulnerabilitat social i les seves famílies   

 Cobertura de necessitats bàsiques  

 Inserció sòcio-laboral de dones soles o amb fills al seu càrrec  

 Atenció psicosocial de dones víctimes de violència de gènere  

 Inclusió social de persones amb discapacitat i problemes de salut 

mental 

 



3. Requisits de participació 

3.1 Requisits de les entitats sol·licitants 

 Tenir naturalesa jurídica no lucrativa (pública o privada) i estar inscrites com 
a tals en el registre corresponent. 

 Antiguitat mínima de l'entitat 2 anys. 

 Disposar del domicili fiscal a Espanya 

 Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals. 

 Disposar de la capacitat tècnica i econòmica per desenvolupar el projecte de 
forma adequada al llarg de la seva execució. 

 Tenir experiència d'intervenció directa amb els col·lectius del projecte que es 
presenta en aquesta convocatòria. 

 Disposar d'una xarxa de treball amb els agents publico-privats del mateix 
territori. 

3.2 Requisits de les sol·licituds 

 Donar resposta als objectius de la convocatòria. 

 Omplir de forma clara, concreta i coherent els diferents apartats dels 
formularis. 

 Justificar de forma objectiva i adequada la necessitat de desenvolupar el 
projecte. 

 Demostrar el coneixement de l'entorn i els recursos públic-privats així com 
les persones i col·lectiu beneficiari. 

4. Aportació de la Fundació Familia Torres 

4.1 Quantia de les ajudes 

L'aportació màxima de la Fundació Família Torres a cada un dels projectes 

guanyadors és de 25.000 euros. El pressupost mínim dels projectes presentats és de 

10.000 euros. Els projectes el pressupost sigui inferior seran exclosos. 

El cofinançament del projecte, no és indispensable per al projecte, encara que es 

valorarà com a element de sostenibilitat econòmica. 



4.2 Despeses subvencionables 

Els conceptes que poden ser finançats per Fundació Família Torres al marc de la 
convocatòria són: 

 Honoraris professionals 

 Cobertura de necessitats bàsiques de les persones i col·lectius destinataris 

 Adquisició o lloguer d'equipaments i materials per a les activitats 

 Despeses per a la realització de les activitats de persones voluntàries 

 Desplaçaments dels professionals del projecte i les persones destinatàries 

 Despeses de gestió del projecte (fins a un 10%). 
 
 

Tots els conceptes sol·licitats han d'estar relacionats amb el projecte 

presentat, i no podran destinar-se, en cap cas, al pagament de deutes, 

amortitzacions, crèdits, etc. 

Totes les despeses han de tenir lloc durant el període d'execució del projecte, 

iniciant des de la signatura del conveni de col·laboració fins a la data de finalització 

del conveni. 

5. Període d’execució dels projectes 

Els projectes presentats, han de desenvolupar totes les seves activitats durant l'any 

2020. El període d'execució del projecte s'inicia des de la signatura del conveni de 

col·laboració entre les organitzacions guanyadores i Fundació Família Torres (data 

estimativa gener 2020) fins a la data de finalització del conveni (màxim fins al 31 de 

desembre de 2020). 

6. Presentació de les sol·licituds 

6.1 Data límit de presentació: 

Les organitzacions hauran d'aportar el formulari i la documentació complementària 

entre l'obertura de la convocatòria (dia 2019.06.04) i el tancament de la 

convocatòria (2019.07.05 a les 17: 00h CET). 



6.2. Documentació a aportar 

El formulari, informació sobre la documentació complementària i informació per 

resoldre dubtes es troba disponible a través de l'apartat "Presenta el teu projecte" al 

web www.fundacionfamiliatorres.org 

Documentació a aportar en cas d’aprovació: 

 Certificat de l'Agència Tributària segons el qual l'entitat està al corrent de 
les seves obligacions fiscals. 

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

 Compte de resultats dels dos últims exercicis signada per un representant 
legal de l'entitat, o si no, un document amb l'estat d'ingressos i despeses 
de l'últim exercici tancat signat per un representant legal de l'entitat. 

 Balanç econòmic de l'últim exercici tancat signat per un representant 
legal de l'entitat. 

 

6.3. Format de la documentació aportada 

TOTA la documentació aportada haurà de presentar-se en algun dels següents 

formats:  

 Microsoft Word (.doc/ .docx). 

 Open Office (.odt). 

 Adobe Acrobat (.pdf). 

* Altres formats d'imatge, bases de dades, etc. no seran considerats com a 

vàlids i la informació continguda no serà tinguda en compte en 

l'avaluació. 

7. Procés d’avaluació 

L'avaluació dels projectes serà desenvolupada per un Comitè d'Experts que 

aplicaran els criteris de valoració de les sol·licituds delimitats en aquestes bases. 

En alguns casos, pot ser que durant el procés d'avaluació es pugui requerir de 

documentació complementària del projecte o entitat. El termini màxim per aportar 

aquesta informació serà de 15 dies naturals. 

http://www.fundacionfamiliatorres.org/


8. Criteris de valoració 

Amb l'objectiu d'afavorir la transparència del procés, així com la qualitat en la 

redacció i formulació dels projectes presentats, a continuació, s'indiquen els criteris 

que seran avaluats de manera favorable: 

 Demostrar l'experiència de treball de l'entitat amb les persones o 
col·lectius destinataris 

 Demostrar l'experiència de treball de l'entitat en projectes previs 
similars i amb resultats favorables 

 Incorporar mesures de rendició de comptes i transparència de la pròpia 
organització sol·licitant 

 Justificar de forma clara i objectiva, la necessitat i / o urgència de la 
intervenció per la situació de les persones i col·lectius destinataris del 
projecte. 

 Desenvolupar un projecte en algun dels territoris on Fundació Família Torres 
tingui presència. 

 Presentar un pla de treball coherent entre els seus objectius, activitats i 
resultats esperats. 

 Argumentar de manera adequada i clara els recursos humans i 
materials necessaris per a una execució eficaç i eficient del projecte 
presentat. 

 Fomentar la participació activa en la presa de decisions de les 
persones destinatàries en les diferents fases del projecte (disseny, execució, 
avaluació, difusió, etc.). 

 Afavorir la creació o l'enfortiment de les xarxes de suport a l'entorn 
de les persones destinatàries 

 Definir el treball en xarxa i col·laboració efectiva amb els recursos 
públic-privats de l'entorn, complementarietats i enfocament integral a les 
necessitats de les persones beneficiàries. 

 Fomentar la implicació de la comunitat en el projecte. 

 Preveure la participació de persones voluntàries en el 
desenvolupament del projecte. 

 Definir un procés de seguiment i avaluació del projecte i l'evolució de les 
persones destinatàries mitjançant dades qualitatives i quantitatius. 

 Detallar estratègies per a la sostenibilitat econòmica i dels resultats 
obtinguts amb les persones beneficiàries. 

 Concretar un pla de difusió del projecte i els seus resultats, detallant 
el públic destinatari, els canals empleats, temporització, missatges, etc. 



 Incorporar pràctiques innovadores que puguin millorar l'impacte del 
projecte en les persones beneficiàries i en l'entorn. 

 

Finalment, es realitzarà una avaluació de l'entitat en termes d'ètica, transparència i 

compliment, per assegurar que compleix amb la legislació en tots els àmbits.



9. Resolució de la convocatòria 

La resolució final de les ajudes per part del Patronat de la Fundació Família Torres 

es farà pública durant la segona setmana d'octubre. Es comunicarà de forma 

individualitzada a les entitats guanyadores en un termini màxim d'una setmana des 

de la data de resolució. Igualment, la resolució pot ser consultada a la web de la 

convocatòria: www.fundacionfamiliatorres.org 

La resolució de la convocatòria és irrevocable i inapel·lable. Així mateix, 

en la resolució s'informarà de la dotació econòmica aprovada del projecte presentat. 

 

Si en el moment de la publicació de la resolució i per raons diverses, l'organització 

guanyadora no pogués executar el projecte (renunciant a l'ajuda); aquesta 

organització ha d'avisar amb la màxima urgència a Fundació Família Torres. 

 

10. Conveni de col·laboració 

Per tal de formalitzar l'ajuda als projectes guanyadors es signarà un conveni de 

col·laboració entre l'organització guanyadora i Fundació Família Torres, establint 

els drets i deures d'ambdues parts. La data estimada per a la signatura d'aquests 

convenis és entre la data de resolució final (segona setmana d'octubre) i gener 2020. 

 

L'abonament de l'import de l'ajut concedit es realitzarà en dos pagaments: el 

primer, del 50%, un cop signat el conveni de col·laboració. Aquest pagament 

s'efectuarà un cop el conveni signat arribi a la Fundació Família Torres i estiguin 

vigents els documents de l'Agència Tributària, la Seguretat Social i validats els 

documents econòmics de l'entitat. El segon pagament, corresponent al 50% restant, 

es farà efectiu un cop s'hagin presentat i aprovat la memòria final i la justificació de 

despeses del projecte desenvolupat. 

 

http://www.fundacionfamiliatorres.org/


11. Seguiment i justificació 

Després de la signatura del conveni de col·laboració i fins a la finalització del 
projecte, la Fundació Família Torres desenvoluparà un seguiment continu del 
projecte adaptat a la durada total del projecte. Aquest seguiment i la justificació 
final quedarà detallada en la signatura del conveni. La Fundació Família Torres 
podrà demanar a l'organització receptora l'aportació de tota la documentació i 
informació que consideri necessària per a validar el correcte desenvolupament del 
projecte guanyador i ús adequat dels recursos aportats. 
 
D'aquesta manera l'organització receptora es compromet a facilitar la documentació 
o informació requerida en un temps adequat per al seguiment econòmic i tècnic del 
projecte. En aquest sentit, s'ha de sol·licitar informació gràfica, fotografies i tots els 
materials de difusió que preveu la proposta. 
 
En projectes amb una durada superior a un any, les organitzacions beneficiàries 
hauran de presentar una memòria intermèdia durant el mes 12 (des de la data de 
signatura del conveni) per poder optar a la continuïtat del projecte. 
 
En cas d'incompliment dels acords establerts en el conveni de col·laboració o de la 
no realització de les activitats previstes, sense l'acceptació expressa de la Fundació 
Família Torres, les organitzacions receptores es comprometen a assumir una 
reducció de l'import o reintegrament de la dotació econòmica 

12. Protecció de dades  

es parts es comprometen a complir les obligacions que li són exigibles en matèria de 

protecció de dades personals tant per la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de 

Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016 

/ 679 del Parlament i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades, i qualssevol que les substitueixin en el futur, així com totes les 

altres normes legals o reglamentàries incideixin en aquest àmbit. 

De la mateixa manera, les organitzacions receptores es comprometen a complir amb 

la legislació oportuna, per exemple, en cas de tracte amb menors segons la Llei 

26/2015, del 28 de juliol, de protecció a la infància i adolescència o altres lleis que 

puguin ser pertinents. 



Presentar-se a la convocatòria pressuposa l'acceptació íntegra de les 

bases. 

Quedaran exclosos a aquesta convocatòria les propostes i 

organitzacions que no compleixin els requisits establerts en aquestes 

bases, la interpretació es reserva a la Fundació Família Torres. 

 

 


