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19a CONVOCATÒRIA FUNDACIÓ BANCAIXA -BANKIA COOPERA ONG 
BASES 2021 

 
 
Fundació Bancaixa i Bankia llancen una nova edició de la seua convocatòria Coopera ONG, que 
té com a objectiu promocionar la millora integral d'aquells col·lectius del nostre entorn que es 
troben en situació de vulnerabilitat. 
 
Aquest programa d'ajudes contribueix a l'avanç cap a una societat més justa i igualitària 
mitjançant el suport a projectes dirigits a persones en risc d'exclusió, tant a la Comunitat 
Valenciana com en aquells territoris en què les necessitats bàsiques no estan cobertes. 
 
En aquest moment, marcat per les conseqüències ocasionades per la pandèmia sanitària de la 
Covid19, la suma d'esforços és més necessària que mai per lluitar contra la creixent desigualtat 
i l'empitjorament de les condicions de vida i futur dels col·lectius més vulnerables. Per això, 
Fundació Bancaixa i Bankia donen suport mitjançant aquesta convocatòria al treball 
d'organitzacions socials dedicades a l'eradicació de la pobresa i l'exclusió social. Una actuació 
possible gràcies al compromís de Bankia, que en el marc de la seua estratègia de responsabilitat 
social corporativa destina 400.000 euros a aquest programa. 
 
Aquesta nova edició de Coopera ONG pretén donar suport a iniciatives dirigides a col·lectius en 
situació d'extrema vulnerabilitat mitjançant accions per atendre les seues principals necessitats 
i afavorir la seua inclusió, promovent la igualtat d'oportunitats i la cohesió social. 
 
 
1. Objecte de la convocatòria 
 
La present convocatòria té com a objecte donar suport a projectes en el camp de l’exclusió 
social i la cooperació internacional al desenvolupament. Per complir aquestes finalitats, 
Fundació Bancaixa i Bankia podran ajudar mitjançant aquesta convocatòria els següents tipus 
de projectes: 
 

A la Comunitat Valenciana amb col·lectius en situació de risc d’exclusió social: 
• Persones aturades de llarga duració 
• Famílies sense recursos i infància 
• Persones majors en situació de vulnerabilitat 
• Persones sense llar 
• Persones immigrants, refugiades i minories ètniques 
• Persones amb addiccions 
• Població reclusa i ex reclusa 
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Aquests projectes hauran de respondre a alguna de les tipologies següents:  
• Atenció a les necessitats bàsiques: habitatge, alimentació, salut i bretxa digital 
• Inserció sociolaboral: capacitació, orientació i intermediació sociolaboral 
• Inclusió social: prevenció, rehabilitació i reinserció social 
• Suport psicosocial: prevenció, atenció i assessorament 
• Voluntariat i dinamització comunitària: espais de convivència i participació, reducció 

de l’aïllament i la soledat 
 
En països en vies de desenvolupament: 
• Suport a l’atenció primària en salut, salut preventiva i comunitària 
• Suport a l’educació formal i no formal 
• Infraestructures socials bàsiques   

 
 

2. Condicions de finançament  
 
a) Quantia de les ajudes:  
 
L’ajuda sol·licitada a Fundació Bancaixa i Bankia no podrà excedir els 15.000 euros ni superar, 
en cap cas, el 75% del cost total del projecte.  
 
Els recursos aportats per altres institucions, entitats o per la pròpia entitat sol·licitant hauran 
de ser acreditats fefaentment.   
 
b) Despeses elegibles assignades al projecte:  
 
En funció del tipus de projecte presentat, l’aportació es podrà destinar als conceptes següents: 
 
• Costos directes per a projectes d’exclusió social 
o Costos de personal.  
o Equips, materials i subministraments.  
o Despeses de voluntaris (s’hi inclou assegurances, desplaçaments i manutenció). 

 
• Costos directes per a projectes de cooperació internacional  
o Lloguer de terrenys i immobles  
o Construcció o reforma d’immobles (només aplicable per a béns que quedaran afectes a 

associacions que representen els beneficiaris) 
o Equips, materials i subministraments. 
o Personal expatriat (només aplicable per a les despeses de personal contractat d’acord 

amb la legislació espanyola, per a la realització d’activitats tècniques no relacionades amb 
la gestió o per al seguiment del projecte). 

o Personal local (despeses corresponents al personal contractat d’acord amb la legislació 
del país d’execució).   
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o Viatges i estades de personal relacionats amb l’execució directa d’activitats del projecte 
o dels seus beneficiaris. 

 
• Costos indirectes 

Despeses administratives i de gestió directament relacionades amb el projecte sempre que 
no superen el 7% de l’ajuda sol·licitada. Igualment, en cas d’atorgament de l’ajuda, aquest 
tipus de despeses no podrà superar el 7% de l’import concedit. 

 
c) Amb caràcter general es consideren costos no elegibles:  
 

o Despeses corrents de manteniment de l’entitat sol·licitant o de la seua contrapart, si 
escau.  

o Amortització d’operacions creditícies, despeses o costos financers.  
 

d) Dotació econòmica i forma de pagament:  
 
Bankia aporta en la present convocatòria 400.000 €. L’origen d’aquesta aportació correspon, 
en part, a la Targeta ONG de Bankia, associada a Fundació Bancaixa, durant l’any 2019. 
 
Les entitats beneficiàries rebran: 
 
• Per a ajudes superiors o iguals a 6.000 euros 

o 70 % de l’import concedit al moment de l’aprovació del projecte.  
o 30 % restant després de l’aprovació de l’Informe Final i la Certificació de Despeses que 

hauran de presentar les entitats a la conclusió del projecte. 
 

• Per a ajudes inferiors a 6.000 euros 
o    Aquestes ajudes seran abonades en un sol pagament, a partir del moment de la 

resolució de la convocatòria. Per a aquest tipus de col·laboració, les entitats hauran de 
presentar un Informe Final i Certificació de Despeses a la conclusió del projecte, d’acord 
a allò establert en el punt huitè d’aquestes bases. 

 
L’import de les ajudes concedides s’ingressarà en un compte de Bankia vinculat al CIF i nom 
complet de l’entitat beneficiària. 
 
 
3. Requisits dels sol·licitants i àmbit d’actuació 
 
Requisits de les entitats sol·licitants 
 
o Podran presentar-se organitzacions privades no governamentals sense ànim de lucre 

nascudes de la iniciativa de la ciutadania amb el propòsit d’aconseguir fins socials i 
d’interès general.  
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o Les entitats sol·licitants hauran de tindre seu o delegació permanent a la Comunitat 
Valenciana. 

o Hauran d’estar legalment constituïdes i la seua finalitat social haurà d’estar relacionada 
amb la realització d’activitats descrites en el punt 1 d’aquestes bases. 

o Deuran acreditar una antiguitat mínima de 3 anys en qualsevol registre de la Comunitat 
Valenciana. 

o Cada entitat, a títol individual o com a membre d’un consorci, podrà presentar un únic 
projecte a aquesta convocatòria.  

o En cas que el projecte es presente per un consorci d’entitats, totes hauran de complir 
individualment amb els requisits assenyalats. Una d’aquestes entitats deurà assumir 
formalment la representació del consorci i acreditar-lo documentalment mitjançant carta 
firmada per la resta de les entitats en la qual l’autoritzaran, als únics efectes derivats de 
la gestió del projecte presentat, a actuar com interlocutor davant la Fundació Bancaixa i 
Bankia i a celebrar acords en nom del consorci. 

 
Requisits específics 
 
o L’àmbit geogràfic dels projectes d’exclusió social serà la Comunitat Valenciana 

exclusivament, havent de cenyir-se a intervencions amb els col·lectius especificats i amb 
les tipologies definides. 

o Els projectes de cooperació internacional seran presentats per ONGD espanyoles amb seu 
o delegació a la Comunitat Valenciana o per consorcis entre aquestes i altres associacions 
i seran executats amb el suport d’una contrapart local. 

 
Quedaran excloses de la convocatòria: 
 

- Aquelles entitats que havent rebut ajudes en la convocatòria 2020 no estiguen al 
corrent, al 20 d’abril de 2021, en el compliment de les obligacions d’informació i 
justificació de despeses del projecte premiat hauran d’enviar al correu electrònic 
justificaciones.convocatorias@fundacionbancaja.es la justificació tècnica (junt amb les 
fonts de verificació de les accions de difusió realitzades) i l’informe de justificació 
econòmica (junt amb una còpia escanejada dels justificants de la despesa) segons els 
models disponibles a la pàgina web www.fundacionbancaja.es.  

 
- Aquelles entitats que no complisquen íntegrament els requisits exposats en les presents 

bases, o que la sol·licitud no estiga degudament tramitada o la presentació no es realitze 
per mitjà de l’únic canal establert a l’afecte. No s’hi admetran formularis ni 
documentació o justificacions en paper. 
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4. Documentació obligatòria 
 
Les associacions i entitats que aspiren a la consecució d’aquestes ajudes hauran de detallar el 
projecte mitjançant el formulari electrònic de sol·licitud disposat a tal efecte a la pàgina web 
www.fundacionbancaja.es. 
 
A més, les entitats hauran d’adjuntar la següent documentació obligatòria:  

 
o Estatuts legalitzats de l’entitat que presenta la sol·licitud.    
o Inscripció de l’entitat en qualsevol dels registres de la Comunitat Valenciana. 
o CIF de l’entitat sol·licitant. 
o Memòria d’activitats de l’any 2020 (o, si no n’hi ha, la de 2019). 
o Reconeixement, si fa el cas, d’entitat d’Utilitat Pública. 
o Documents que acrediten el cofinançament declarat en el formulari (certificat del 

representant legal fent constar-hi les subvencions sol·licitades i els fons propis a aportar 
per l’entitat, convenis en vigor, resolucions de subvencions ja aprovades, etc.). 

o En cas de presentació per un consorci d’entitats, declaració firmada de tots els membres 
del consorci, inclosa en el formulari. 

o Pressupost de l’entitat de l’any 2020 (o Comte de resultats) i pressupost estimat per a 
l’any 2021. 

 
Si la sol·licitud es presenta de manera conjunta per dues o més entitats, aquesta documentació 
deurà referir-se a totes i cadascuna d’aquestes. 
 
 
La documentació requerida s’ha d’adjuntar als següents formats electrònics:  
 
PDF (format de document portàtil), TXT (format de text), RTF (format de text enriquit), JPEG 
(format d’imatge), JPG (format d’imatge), PNG (format d’imatge), DOC (document de Word), 
DOCX (document de Word), XLS (format d’Excel), XLSX (format d’Excel). 
 
A més, no ha de superar els 10MB, permetent-s’hi 2 fitxers per document com a màxim. 
 
Fundació Bancaixa i Bankia garanteixen la confidencialitat de la documentació aportada por les 
entitats sol·licitants. 
 
 
5. Termini i lloc de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 4 de març i acabarà el 8 d’abril de 
2021 a les 14:00 hores. 
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Les sol·licituds i tota la documentació obligatòria hauran de presentar-se exclusivament per 
mitjà del portal www.fundacionbancaja.es. 
 
Aquelles sol·licituds que es presenten fora del canal establert o amb posterioritat al termini de 
la fi de presentació no seran tingudes en compte. 
 
 
6. Criteris de valoració dels projectes 
 
S’hi valorarà de manera favorable: 
 
a) Des del punt de vista de l’entitat: 
  

o Especialització en el col·lectiu beneficiari i tipologia del projecte presentat. 
o Disposar d'experiència i d'estructures de gestió suficients que asseguren la viabilitat de 

la proposta. 
o Diversificació de fonts de finançament i capacitat de gestió de projectes similars. 
o Comptar amb mesures de transparència i bon govern: disposar de declaració d'entitat 

d'utilitat pública, d'auditoria externa, pertànyer a coordinadores, participar en xarxes i 
plataformes. 

 
b) Des del punt de vista de la qualitat tècnica del projecte: 
 

o La proposta s'ha d'emmarcar en l'objecte de la convocatòria descrit en el Punt 1. 
o Alineament del projecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible i la seua 

contribució a metes concretes.  
o Promoció de dinàmiques de desenvolupament orientades a generar capacitats i 

garantir la participació dels beneficiaris. 
o Detall de les activitats a desenvolupar per analitzar la seua adequació i contribució als 

resultats i objectius proposats. 
o Eficiència en l'aplicació dels recursos humans i materials per a l'obtenció dels 

resultats. 
o Disposar de recursos de cofinançament com a garantia de la viabilitat econòmica del 

projecte. 
o Pressupost desglossat i coherent amb les activitats a desenvolupar. 
o Argumentar la pertinència de l'estratègia d'intervenció proposta per donar resposta a 

les necessitats detectades. 
o Formulació coherent i realista d'objectius a aconseguir pel projecte. 
o Caracterització i quantificació dels beneficiaris, definint criteris de selecció objectius 

per atendre els grups socials més vulnerables. 
o Presentar condicions de sostenibilitat a través d'aliances amb altres actors i de 

sostenibilitat ambiental mitjançant l'ús eficient dels recursos naturals. 
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o El disseny d'un pla de difusió que incloga accions realistes i acords a la capacitat de 
l'entitat i l'envergadura del projecte, de manera que permeta la seua promoció social, 
facilitant informació sobre els serveis i oportunitats brindats des del mateix. 

o Promocionar el compromís social de la ciutadania a través del voluntariat. 
 
 
7. Resolució de la convocatòria 
 
Els projectes rebuts dins del termini i que acomplisquen els requisits establerts en aquestes 
bases seran avaluats per un Jurat la resolució del qual tindrà caràcter executiu i serà 
inapel·lable. La resolució es farà pública abans dels tres mesos següents al tancament del 
termini de presentació i serà notificada a l’email facilitat en el formulari de sol·licitud a totes 
les entitats presentades, tant si han estat seleccionades com si no. 
 
Fundació Bancaixa i Bankia queden facultades per a divulgar, de la manera que creguen 
convenient, el fet de la concessió d’ajudes a les entitats seleccionades. Qualsevol dubte o 
diferència que poguera sorgir en la interpretació d’aquestes bases serà resolt per Fundació 
Bancaixa i Bankia. 
 
 
8. Obligacions de les entitats receptores de les ajudes 
 
Termini d’execució 
 
Les entitats beneficiàries es comprometen a l’execució del projecte presentat en el termini 
entre l’1 de juliol de 2021 i el 31 de març de 2022. 
 
Justificació dels projectes aprovats en 2021 
 
Per tal de justificar l’adequada gestió tècnica i financera dels projectes finançats, l’entitat 
beneficiària es compromet a complimentar l’Informe Final i la Certificació de Despeses, segons 
el model disponible a la pàgina web www.fundacionbancaja.es, sent el 20 d’abril de 2022 la 
data límit per a la presentació de la justificació.  
 
Si transcorreguts tres mesos des de la data fixada per a la presentació de la justificació del 
projecte aprovat, l’entitat no haguera presentat la documentació requerida, Fundació Bancaixa 
i Bankia queden facultades per a disposar de les quantitats pendents i per tant quedarà 
extingida l’obligació de pagament per part d’aquestes. 
 
Només s’admetran factures amb data d’emissió compreses dins del període d’execució del 
projecte previst en aquesta convocatòria. La no presentació de les justificacions sol·licitades 
invalidarà l’organització per presentar-se a futures convocatòries. 
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Modificacions i reformulacions 
 
En el cas que durant el desenvolupament del projecte es produïren circumstàncies que 
pogueren 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 o 
duració del projecte, aquestes hauran de ser autoritzades expressament per Fundació Bancaixa 
i Bankia, prèvia sol·licitud de l’entitat beneficiària. La data límit per a la presentació d’aquestes 
sol·licituds serà el 31 de desembre de 2021. 
 
Altres 
 
Les entitats beneficiàries queden obligades a facilitar qualsevol altra informació referent al 
projecte i l’execució que siga sol·licitada per Fundació Bancaixa i Bankia, podent –en cas 
d’incompliment– sol·licitar-hi la devolució de les quantitats abonades. 
 
De la mateixa manera, Fundació Bancaixa i Bankia es reserven el dret, per si mateixa o pels seus 
serveis d’auditoria, de recaptar qualsevol informació tècnica i financera que pogueren 
considerar adient per procedir a la verificació o comprovació de l’execució del projecte. 
 
 
9. Difusió de la col·laboració de Fundació Bancaixa i Bankia 
 
Les entitats beneficiàries en aquesta convocatòria hauran de fer constar de manera expressa 
la col·laboració de Fundació Bancaixa i Bankia. Aquesta obligació inclou qualsevol suport de 
comunicació utilitzat per l’entitat, tant suports impresos com programes d’actes, cartells, 
memòries, fullets, plaques, notes de premsa, com 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 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. 
 
Amb la finalitat de facilitar i garantir un ús apropiat de la imatge de Fundació Bancaixa i de 
Bankia, es facilitarà a les entitats premiades el Manual d’Instruccions per a l’Ús de les Marques 
amb les pautes a seguir per al compliment d’aquest punt de les bases de la convocatòria. 
 
 
10. Disposició final 
 
La presentació a aquesta convocatòria pressuposa la plena acceptació de les seues bases i de 
la resolució, la qual serà irrevocable. Cas de produir-se l’incompliment d’aquelles, Fundació 
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Bancaixa i Bankia es reserven el dret de procedir com creguen convenient, sol·licitant fins i tot 
la devolució de les quantitats abonades.  
 
Informació i consultes 
De dilluns a divendres de 9 a 14 h, al telèfon 900 101 846 
Per a accedir al formulari electrònic hauran de dirigir-se a la web www.fundacionbancaja.es. 
 


