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1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Fundació Bancaixa i Bankia llancen la II Convocatòria d’ajudes de caràcter mediambiental 
per a recolzar iniciatives i projectes dirigits a la millora del patrimoni natural, a través de la 
protecció de la biodiversitat i la innovació ambiental.

2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

La convocatòria està dirigida a entitats privades, sense ànim de lucre, amb seu o delegació 
permanent a la Comunitat Valenciana, i en els estatuts de les quals estiguen recollits fins de 
protecció de la naturalesa i el medi ambient.

Podran presentar-se a la convocatòria entitats privades no lucratives, l’objecte social i l’activitat 
de les quals estiguen relacionats amb l’àmbit mediambiental, sota la forma jurídica d’Associació, 
Fundació, Federació o Confederació amb seu o delegació permanent a la Comunitat Valenciana.

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

• Economia circular. Projectes que ajuden a reduir i reciclar residu, amb menció 
especial als plàstics.

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

Queden exclosos de la convocatòria:

• 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’entitat sol·licitant haurà de tenir seu o delegació permanent a la Comunitat Valenciana i 
l’activitat proposta haurà d’estar circumscrita en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Els projectes hauran d’executar-se abans del 30 de juny de 2021. Podran estar en procés 
d’execució en el moment de presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria.

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Només es podrà presentar un projecte per entitat. Els requisits d’aquesta convocatòria seran de 
compliment obligatori per a totes les entitats participants.

De manera obligatòria, les entitats hauran de presentar la documentació següent:

• Estatuts de l’entitat, en els fins i/o activitats dels quals hi haja una menció 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.

• Memòria d’activitats de l’últim any.

• Memòria econòmica de l’últim exercici.

• Logotip.

• Les dades requerides en el formulari de sol·licitud de l’ajuda.

A més de la documentació obligatòria, es podrà aportar altra documentació no obligatòria que 
serà tinguda en compte en la valoració de les candidatures:

• Certificat d’entitat declarada d’utilitat pública.

• Informes d’auditoria comptable.

• Certificat de l’entitat de les xarxes a les que pertany.

• Certificat de l’entitat dels premis que ha rebut.

• Política o segells de qualitat i medi ambient.

• Política o segells de transparència.

• Polítiques institucionals d’igualtat, inclusió, sostenibilitat, ...
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6. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’1 de setembre i finalitza el 21 de setembre 
de 2020 a les 13:00 hores.

La sol·licitud s’haurà de presentar única i exclusivament a través d’un formulari al qual 
s’accedeix a través de les pàgines web següents:

 • Bankia: https://enaccion.bankia.com/convocatorias/

 • Fundació Bancaixa: www.fundacionbancaja.es

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

7. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els projectes hauran d’ajustar-se a l’objecte de la convocatòria i caldrà que responguen a un 
problema o necessitat ambiental.

En aquelles sol·licituds que siguen acomplits els requisits sol·licitats, seran valorats 
favorablement:

 En relació amb l’entitat:

• El reconeixement d’entitat declarada d’utilitat pública. 

• Transparència i bon govern: Si disposa d’algun segell de qualitat en gestió (com el 
segell «Lealtad»), si té els seus comptes auditats o si estan publicats a la seua pàgina 
web. Disposar de l’informe “BankiaÍndicex Social” sobre presència digital de l’ONG.

• Qualitat i medi ambient: Si disposa d’alguna certificació o segell de qualitat o de medi 
ambient.

• Pertinença a xarxes: Es valorarà la seua capacitat de col·laboració amb altres entitats i 
actors.

• Que dispose d’auditoria comptable. 

• Viabilitat i sostenibilitat econòmica: En quina mesura l’organització compta d’una 
estructura financera que assegure la viabilitat del projecte (Balanç de situació).

• Resultat econòmic de l’últim exercici.

• Diversificació d’ingressos.

• Capacitat per a gestionar l’ajuda, en base a projectes similars desenrotllats 
anteriorment.

• Grau de suport d’administracions i d’empreses.
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• Experiència en xarxes i projectes col·laboratius.

• Base social.

• Estructura de personal i voluntariat. 

• Premis rebuts.

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

En relació amb el projecte:

• Utilitat i necessitat del projecte: 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.

• Impacte esperat a nivell ambiental, en la reducció de la presència del carboni, 
així com social, a més de l’acceptació de la comunitat implicada per a adoptar les 
iniciatives proposades en el projecte. 

• Impacte de la iniciativa en termes de generació d’ocupació, desenvolupament 
econòmic local, fixació de la població, qüestions de gènere, d’inclusió social i 
d’integració.

• Innovació: Diferencial que suposa la iniciativa respecte a la pràctica habitual en el sector.

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

• Eficiència econòmica: Aportar informació que mostre una relació equilibrada entre els 
mitjans utilitzats, els recursos econòmics sol·licitats i els resultats esperats.

• Suport d’altres finançadors.

• Sostenibilitat: Capacitat del projecte per a mantenir-se en el temps.

• Transferència i difusió: Que l’experiència puga servir d’exemple i puga ser imitada per 
altres entitats.

8. JURAT I RESOLUCIÓ

Els projectes seran analitzats i prioritzats per un comité d’avaluació amb experiència en temes 
ambientals.

Una vegada siguen analitzades les sol·licituds presentades que complisquen tots els requisits, els 
projectes seran valorats per un Jurat convocat per Fundació Bancaixa i Bankia.
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La resolució de les sol·licituds tindrà lloc durant el mes de novembre i serà comunicada 
per correu electrònic a les entitats beneficiàries, per a la firma posterior d’un conveni de 
col·laboració. La resolució concedirà o denegarà, en part o en la seua totalitat, l’ajuda sol·licitada. 
La resolució tindrà caràcter inapel·lable.

9. QUANTIES DE LES AJUDES I DESEMBOSSAMENT

La convocatòria present compta amb una dotació total de 150.000 euros. Els projectes podran 
ser finançats amb una quantia màxima de 20.000 euros. L’esmentada quantia 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 temps màxim d’un 
mes per a formalitzar la col·laboració a través de la firma d’un conveni. Si en el termini d’un 
mes, a contar des de la sol·licitud de firma del conveni, l’entitat beneficiària no haguera signat el 
mateix, s’entendrà que renuncia a l’ajuda concedida.

La quantitat concedida serà abonada en un 80% a la firma 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 serà ingressat en un compte de Bankia, del qual haurà de ser-
ne titular l’entitat beneficiària.

10. 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 Fundació Bancaixa i Bankia una memòria final detallada que 
haurà de ser realitzada seguint el model proporcionat per Fundació Bancaixa, en la qual es 
farà constar totes les activitats portades a terme, els recursos humans i tècnics utilitzats, una 
avaluació dels resultats obtinguts i una certificació de despeses.

Tanmateix, s’acompanyarà un informe sobre la difusió donada.

El termini per a la presentació de la justificació finalitzarà l’1 de setembre de 2021 i caldrà que 
siga realitzada en format electrònic, per mitjà de la pàgina web prevista per a aquest objectiu.

Les entitats es comprometen a presentar la informació tècnica i financera que els siga 
sol·licitada per Fundació Bancaixa o per Bankia per a procedir a la verificació o control de 
l’execució del projecte, en els terminis i forma que la mateixa establisca.

En cas que durant el desenvolupament del projecte es produïren 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, inclús l’ajornament o l’anul·lació del projecte, aquestes hauran de ser comunicades 
i autoritzades expressament per Fundació Bancaixa i Bankia, prèvia sol·licitud de l’entitat 
beneficiària.
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Les entitats beneficiàries es comprometen al reintegrament de les quantitats rebudes en els 
casos següents:

• Incompliment de l’obligació de justificació.

• Incompliment dels objectius pels quals la col·laboració va ser concedida.

• Supòsits en què les despeses no es portaren a terme per qualsevol causa o els projectes 
foren modificats substancialment sense autorització expressa de Fundació Bancaixa i 
Bankia.

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

• Obtenció de l’ajuda sense reunir les condicions requerides per a aquesta finalitat.

11. COMUNICACIÓ

La imatge corporativa de Fundació Bancaixa i Bankia s’incorporarà a tots els elements i accions 
que es realitzen 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 tal efecte, juntament amb la memòria tècnica i econòmica, s’acompanyarà el material 
gràfic (fullets, formularis, documents, publicacions, fotografies, vídeos i altres) que acredite la 
visibilitat de dita col•laboració, fent referència expressa a la mateixa i incloent-hi els logotips de 
Fundació Bancaixa i Bankia.

Fundació Bancaixa i Bankia podran fer ús informatiu dels projectes finançats.

12. ALTRES DISPOSICIONS

La presentació de sol·licituds pressuposa l’acceptació de les bases presents en tots els seus 
termes.

En cas d’incompliment de les bases, Fundació Bancaixa i Bankia es reserven el dret de procedir, 
com estimen convenient, sol·licitant inclús la devolució de la quantitat abonada, així com els 
rendiments financers, des que la Fundació li faça els abonaments corresponents fins a la total 
devolució d’aquelles, sense necessitat de cap requeriment.

Qualsevol qüestió que poguera sorgir de la interpretació o aplicació d’aquestes bases serà resolta 
per Fundació Bancaixa i Bankia. Fundació Bancaixa i Bankia es reserven el dret a modificar, 
per causes justificades, les condicions de les bases en qualsevol moment. Qualsevol modificació 
serà publicada en el web de Fundació Bancaixa i Bankia.  

Fundació Bancaixa i Bankia no seran titulars dels projectes presentats, i la realització dels 
projectes i la seua titularitat seran d’exclusiva responsabilitat de l’entitat beneficiària.
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Fundació Bancaixa i Bankia 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 les mateixes.

Per a qualsevol consulta addicional, es podrà contactar mitjançant l’adreça de correu electrònic 
contacto@rscbankia.com, especificant en l’assumpte de l’email «Convocatòria Mediambiental 
Fundació Bancaixa-Bankia».

També s’atendran consultes a través del telèfon 900 525 599, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.


