Programa d’ajuts
a projectes artístics
Termini de presentació:
del 25 d’abril al 31 de maig de 2022
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Art for Change — Convocatòria 2022

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2022
1.
PRESENTACIÓ
La Fundació ”la Caixa” està compromesa en la construcció d’una societat més justa, equitativa i solidària. A
través del programa Art for Change, s’impulsen projectes artístics que promouen la igualtat d’oportunitats
i la inclusió social.
Participar en activitats artístiques aporta beneficis tant individualment com col·lectivament. Aquests beneficis
poden contribuir a aconseguir un canvi social més gran a través del reforç de la confiança —especialment de
grups minoritaris o en situació de vulnerabilitat—, el foment de la comunicació i l’impuls de la cohesió social.
De la mateixa manera, la participació en projectes artístics pot afavorir la relació entre les persones i el seu
entorn; oferir espais neutrals de relació, d’intercanvi i de convivència, i millorar les capacitats organitzatives i
de cooperació d’una comunitat o grup social.
El programa Art for Change de la Fundació ”la Caixa” té en compte els Objectius de Desenvolupament
Sostenible i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

2.
OBJECTIU DE
LA CONVOCATÒRIA
La convocatòria Art for Change té com a finalitat impulsar projectes de creació liderats per artistes que
impliquin la participació activa de col·lectius en situació de vulnerabilitat o persones d’un mateix entorn o
barri, amb l’objectiu d’afavorir processos de transformació social.
A través d’aquests processos creatius, s’ofereix a les persones participants l’oportunitat d’entrar en contacte amb l’art i la cultura, en igualtat de condicions i oportunitats, i es contribueix a l’empoderament de
persones o grups, i també a la regeneració i la millora de la convivència en barris i comunitats.
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3.
REQUISITS PER PARTICIPAR
EN LA CONVOCATÒRIA
Es poden presentar en aquesta convocatòria artistes, equipaments, institucions i entitats culturals que promoguin processos de creació liderats per un/una artista o grup d’artistes.
Les disciplines principals dels projectes presentats poden ser arts plàstiques, teatre, circ, dansa, fotografia,
vídeo, música i literatura, i poden constituir també propostes interdisciplinàries.
En el moment de presentar-se en aquesta convocatòria, els artistes, els equipaments, les institucions o les
entitats culturals també han de tenir en compte aquestes condicions:
• Només es pot presentar un projecte en aquesta convocatòria.
• No es pot presentar el mateix projecte a través d’una sol·licitud individual de l’artista i, a la
vegada, a través d’una sol·licitud d’un equipament, una institució o una entitat cultural amb
el qual es durà a terme el projecte. Només hi pot haver una sol·licitud per projecte.
• Si la sol·licitud la presenta un/una artista, i l’equipament, la institució o l’entitat cultural
amb el qual col·labora ja té un conveni vigent amb Art for Change, es desestimarà la
nova sol·licitud (tant si es tracta del mateix projecte com d’un altre de diferent). També
es desestimarà si la sol·licitud la presenta l’equipament, la institució o l’entitat cultural i és
l’artista qui té el conveni vigent.
• Cada artista, equipament, institució o entitat cultural ha d’haver justificat correctament
els ajuts concedits per la Fundació ”la Caixa” en anys anteriors.
Les entitats de caràcter social no poden presentar projectes en aquesta convocatòria, però ho poden fer
en altres convocatòries organitzades per la Fundació ”la Caixa” a través del Programa d’Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Socials. Es poden consultar les bases i obtenir informació detallada de les convocatòries de
l’any 2022 al web www.fundaciolacaixa.org.
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IMPORTANT: REQUISITS INDISPENSABLES

• Ha de liderar i executar la proposta un/una artista i/o equip amb experiència en l’àmbit
artístic, documentada a través del dossier que s’adjunti.
• La participació activa de les persones destinatàries en el procés creatiu (en el disseny, la
planificació, la implementació de les activitats, l’avaluació, etc.) és imprescindible.
• El projecte ha d’incloure un resultat artístic final (espectacle, exposició, vídeo, documental,
llibre, etc.) abans d’acabar l’any 2023.
• La major part del projecte ha de transcórrer durant l’any 2023.
• Totes les activitats han de ser gratuïtes per a les persones destinatàries.
• El projecte i totes les seves actuacions s’han de fer en territori espanyol.
• No es poden haver obtingut ajuts en cap de les dues últimes edicions (2020 i 2021) de
la convocatòria Art for Change.
• En cas que s’hagi obtingut un ajut en l’edició 2019 o anteriors, s’ha de presentar un projecte
diferent. S’entén per projecte diferent el que inclogui diferències respecte del pla de treball
plantejat (objectius, activitats, resultats esperats…), la zona d’actuació i el col·lectiu de persones a les quals s’adreça, entre d’altres.

Els equipaments, les institucions o les entitats culturals sol·licitants també han de complir els requisits
següents:

• Estar constituïts legalment com a equipaments, institucions o entitats culturals sense
ànim de lucre.
• Estar inscrits en el registre corresponent amb una antiguitat mínima d’un any en el
moment de presentar-se a la convocatòria (excepte els organismes de l’Administració
pública).
• Estar domiciliats en territori espanyol.
• Recollir, entre els objectius institucionals de l’entitat, la realització d’activitats culturals o
artístiques relacionades amb la temàtica de la convocatòria. En aquest sentit, no es poden
presentar a la convocatòria els equipaments, les institucions o les entitats culturals que
tinguin com a objectiu institucional la realització d’activitats de caràcter social i/o assistencial.
• Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.
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Els artistes sol·licitants també han de complir els requisits següents:				
• Tenir la residència a Espanya.
• Estar donats d’alta com a autònoms des de l’inici del projecte i durant tot el seu desenvolupament

4.
CRITERIS
DE VALORACIÓ		
					
Es valoren de manera favorable els aspectes i les característiques següents de les propostes:
• Que l’artista que lidera la proposta la pugui portar a terme en termes d’excel·lència artística, treballant en equip i fomentant la cooperació horitzontal entre les persones destinatàries i els professionals que intervinguin en el projecte, especialment durant el procés
de creació.
• Que es tracti d’un procés artístic de nova creació.
• Que l’activitat es fonamenti en una identificació objectiva de necessitats, i que aquestes
necessitats en defineixin i justifiquin el motiu.
• Que hi hagi coherència i correspondència entre els objectius definits, els mitjans necessaris per a la realització de les activitats del projecte i els resultats que se n’esperen.
• Que es facin servir tècniques i metodologies innovadores i adequades per a la proposta plantejada.
• Que es dugui a terme un seguiment i una avaluació del projecte en les diferents fases i
dimensions.
• Que s’hi inclogui un pla de difusió i comunicació adequat a la proposta.
• Que s’identifiquin correctament les persones destinatàries i es detalli com s’hi establirà
el vincle.
• Que la proposta inclogui accions per a col·lectius propers al públic objectiu de la intervenció (familiars, professionals, etc.).
• Que es reforcin conceptes com la identitat o l’autoconfiança i/o es millorin les capacitats d’una comunitat.
• Que s’hi incloguin col·laboracions amb equipaments, institucions, entitats culturals o
artistes que potenciïn el treball en xarxa i la creació d’aliances.
• Que es plantegi una intervenció coordinada amb entitats socials del territori i/o professionals de l’àmbit social.

Art for Change — Convocatòria 2022

6

• Que l’activitat es desenvolupi en contextos on no hi hagi experiència en l’ús de l’art i la
cultura com a eines d’intervenció social.
• Que l’artista, l’equipament, la institució o l’entitat cultural que presenta la proposta no hagi
obtingut cap ajut de la convocatòria d’Art for Change anteriorment.

5.
APORTACIÓ DE
LA FUNDACIÓ ”LA CAIXA”
La Fundació ”la Caixa” atorgarà als projectes seleccionats:

AJUT ECONÒMIC

COMUNITAT ART FOR
CHANGE

ASSESSORIES

SINERGIES

Ajut no superior a
25.000€
bruts, que no superi el
75 % del
cost total del projecte

Tres espais de trobada
durant l’any

Assessories durant el
desenvolupament del
projecte

Possibilitat de nodrir
les programacions de
la xarxa de centres
CaixaForum
i CaixaForum Plus

AJUT ECONÒMIC
Un ajut no superior a 25.000 euros bruts per dur a terme el projecte. L’aportació per a cada un dels projectes aprovats no pot superar el 75 % del cost total del projecte.
La contribució econòmica de la Fundació ”la Caixa” està prevista per als conceptes següents:
• Honoraris de professionals*
• Formació adreçada a professionals i voluntariat
• Dietes, estades i viatges de les persones destinatàries, com també de l’equip responsable
del projecte (inclòs el voluntariat)
• Cobertura de les necessitats bàsiques de les persones destinatàries
• Promoció del projecte (publicitat, difusió…)
• Adquisició o lloguer d’equips o material per a les activitats
• Adequació o millora d’infraestructures
Art for Change — Convocatòria 2022
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• Lloguer d’infraestructures
• Despeses generades per la gestió del projecte
* També s’hi poden incloure els honoraris de la persona sol·licitant en cas que sigui artista i participi en el projecte.

No es pot sol·licitar ajut per als conceptes següents:
• Despeses generades pel manteniment de la seu habitual de l’equipament, institució o entitat cultural sol·licitant (lloguer, aigua, telèfon, electricitat…)
• Pagament de deutes ni amortització d’operacions financeres de cap mena
El projecte es pot desenvolupar durant els anys 2022 (novembre i desembre) i 2023. En qualsevol
cas, si és seleccionat, no s’hi podran imputar despeses anteriors a la data de la carta de resolució ni
posteriors a la data d’acabament del conveni.

IMPORTANT: RETENCIÓ FISCAL PER A PROJECTES PRESENTATS PER ARTISTES
L’ajut que la Fundació ”la Caixa” abona a l’artista per desenvolupar el projecte es considera fiscalment
un rendiment de l’activitat econòmica. La Fundació ”la Caixa” està obligada a practicar sobre aquesta
quantitat la retenció de l’IRPF que hi correspongui en el moment del pagament.

COMUNITAT ART FOR CHANGE
Tres espais de trobada entre els projectes seleccionats que suposen la possibilitat de formar part de la
comunitat de persones compromeses amb l’art com a element de transformació social

ASSESSORIES
Acompanyament als projectes seleccionats a través de diferents propostes d’assessoria.

SINERGIES
Possibilitat de nodrir les programacions de la xarxa de centres CaixaForum.
En cas que el projecte prevegi crear una peça audiovisual, es valorarà la possibilitat d’incloure-la a la plataforma CaixaForum Plus de continguts digitals de la Fundació ”la Caixa”.
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6.
PRESENTACIÓ DE
SOL·LICITUDS
La presentació de la sol·licitud s’ha de fer electrònicament a través de la nova aplicació de convocatòries:
convocatories.fundaciolacaixa.org
El primer pas del procés és el registre com a usuari gestor de la persona que s’encarregarà de presentar la
sol·licitud. Si el projecte el presenta un equipament, una institució o una entitat cultural, una vegada registrat
l’usuari gestor, aquest ha d’acreditar l’entitat.
Tots els artistes, els equipaments, les institucions o les entitats culturals s’han d’acreditar en la nova
aplicació de convocatòries, encara que ja estiguin acreditats en l’aplicació antiga. El registre d’usuaris està obert de manera permanent, independentment de les dates d’obertura de les diferents
convocatòries.
Recomanem d’utilitzar la Guia de suport a la presentacions de sol·licituds i del Manual d’usabilitat de
l’aplicació de convocatòries, on es detallen els passos que s’han de seguir per completar el procés de
sol·licitud. Aquests dos documents estan disponibles al web www.fundaciolacaixa.org i a l’aplicació de
convocatòries convocatories.fundaciolacaixa.org.

6.1 REGISTRE DE L’USUARI GESTOR
ARTISTES
En el cas dels projectes presentats directament per l’artista, cal emplenar tots els camps sol·licitats i adjuntar la documentació escanejada següent:
• DNI (nacionalitat espanyola) o NIE vigent de l’usuari
El document d’identificació s’ha de lliurar en format electrònic. En cap cas no s’acceptarà documentació
física.

EQUIPAMENTS, INSTITUCIONS I ENTITATS CULTURALS
Per iniciar la presentació de la sol·licitud, l’equipament, la institució o l’entitat cultural ha de designar un
usuari gestor, que és la persona que gestionarà la sol·licitud a través de la nova aplicació de convocatòries,
convocatories.fundaciolacaixa.org.
L’usuari ha d’omplir la informació sol·licitada i pujar la documentació següent:
• DNI o NIE vigent de l’usuari (còpia de les dues cares del document)
• Document d’acreditació de l’usuari gestor de l’entitat, signat pel representant legal de l’entitat (model descarregable a l’aplicació de convocatòries)
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6.2 ACREDITACIÓ
ARTISTES
Un cop adjuntada la documentació sol·licitada per a l’usuari gestor, la persona sol·licitant rebrà un correu
electrònic amb les claus d’accés al portal (usuari i contrasenya), que li permetran accedir-hi i emplenar el
formulari de presentació del projecte, adjuntar la documentació complementària i tramitar la sol·licitud.
Mentrestant, la Fundació ”la Caixa” revisarà la documentació presentada per la persona sol·licitant, el/la
qual, si tot és correcte, rebrà la confirmació de l’acreditació. No és imprescindible haver rebut la confirmació de l’acreditació per anar omplint el formulari, però no es podrà tramitar el projecte fins que la persona sol·licitant no hagi estat acreditada.

EQUIPAMENTS, INSTITUCIONS I ENTITATS CULTURALS
Cal tenir en compte que, una vegada fet el registre de les dades de l’usuari gestor/a, haureu d’esperar que
les dades siguin validades, i durant aquest període no podreu iniciar el procés de registre de l’entitat ni
omplir el formulari del projecte. Aquest procés pot durar fins a tres dies laborables.
Si tot és correcte, podreu iniciar l’acreditació de l’entitat. No és imprescindible haver rebut la confirmació
de l’acreditació per omplir el formulari, però no es podrà tramitar el projecte fins que l’entitat no hagi estat
acreditada.
Per sol·licitar l’acreditació, l’usuari gestor ha de proporcionar informació bàsica sobre l’organització i pujar
els documents següents:
• Còpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat
• Còpia de la inscripció de l’entitat en el registre administratiu corresponent
• Escriptura o acta de constitució de l’entitat que incorpori els estatuts. L’escriptura de constitució i els estatuts han de ser vigents i han d’estar inscrits en el registre corresponent
• Nom i cognoms, càrrec i DNI de tots els membres de l’òrgan de govern de l’entitat
Si la documentació de l’entitat és correcta, la persona sol·licitant rebrà un correu electrònic amb les claus
d’accés al portal (usuari i contrasenya), que li permetran accedir-hi i emplenar el formulari de presentació
del projecte, adjuntar la documentació complementària i tramitar la sol·licitud.

IMPORTANT: MANUAL D’USABILITAT
Recomanem de fer servir el Manual d’usabilitat (disponible al web www.fundaciolacaixa.org, a
l’apartat «Convocatòria Art for Change», i a l’aplicació de convocatòries convocatories.fundaciolacaixa.org.), que inclou més detalls sobre la informació per dur a terme tot el procés de registre,
acreditació i presentació de la sol·licitud.
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6.3 PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
La presentació de la sol·licitud s’ha de fer electrònicament a través de la nova aplicació de convocatòries
convocatories.fundaciolacaixa.org.
Amb les claus (usuari i contrasenya) generades en la fase anterior d’acreditació, es podrà accedir a l’aplicació i continuar el procés de presentació de la sol·licitud i de la documentació.
Si el projecte el presenta una persona física, la persona que sol·licita l’ajut ha de ser la mateixa que
signarà el conveni en el cas que el projecte sigui seleccionat.
La informació sol·licitada per a la presentació del projecte s’estructura en els apartats següents:
-

Detalls de la sol·licitud
Descripció del projecte
Agents i rols
Impacte
Pressupost del projecte

Tota la documentació s’ha de lliurar en format electrònic a través del portal de convocatòries. En cap cas no
s’acceptarà documentació física.
Els artistes que estaran implicats en el vostre projecte han de ser convidats a participar-hi a través de la
sol·licitud, al menú d’«Invitacions» (a l’esquerra de la pantalla). Rebran un correu electrònic amb un enllaç
que els permetrà acceptar la invitació a participar en el projecte.
Només es podrà tramitar la sol·licitud si tots els artistes han acceptat la invitació.

IIMPORTANT: GUIA DE SUPORT
Recomanem fer ús de la Guia de suport a la presentació de sol·licituds (disponible al web www.
fundaciolacaixa.org, en l’apartat «Convocatòria Art for Change» de Cultura i Ciència, i en l’aplicació
de convocatòries convocatories.fundaciolacaixa.org.), que inclou més detalls sobre la informació
que se sol·licita en el formulari.

A més de completar tot el formulari, als espais indicats cal adjuntar la següent documentació:
Documentació obligatòria
• Currículum de tots els artistes implicats en el projecte
• Vídeo on s’expliqui en què consistirà el projecte. Aquest vídeo l’ha de fer l’artista o artistes
implicats en el projecte, i no pot tenir una durada superior a 5 minuts.
• Mostra del treball artístic desenvolupat anteriorment (fotografies, vídeos i/o àudios, textos, etc.). Aquest material servirà per valorar i garantir exclusivament la professionalitat i la
qualitat artística del treball dut a terme pels artistes del projecte. Es valorarà especialment
el seu nivell i la seva excel·lència artística.
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Documentació optativa
Aquesta documentació no és obligatòria, però es tindrà en compte i puntuarà favorablement en el procés
d’avaluació:
• Acords de col·laboració entre equipaments, institucions, entitats culturals i/o artistes
• Còpia, si és el cas, de la resolució o resolucions d’aportació de la resta del finançament del
projecte, o còpia de la sol·licitud en cas que estigui pendent de resolució
• Material artístic que mostri processos i projectes artístics desenvolupats en clau d’intervenció social											
													
				

6.4 REVISIÓ LEGAL

Els projectes més ben puntuats rebran una comunicació que els informarà que han estat preseleccionats.
Se’ls sol·licitarà la documentació addicional que s’explicita més avall, que hauran d’adjuntar a l’aplicació de
Convocatòries en el termini d’una setmana des de la comunicació.
Si algun d’aquests documents no s’adjunta correctament a la nova aplicació de convocatòries en el termini
d’una setmana des de l’enviament del comunicat a l’entitat o a l’artista, el projecte no podrà ser seleccionat.
Si la Fundació ”la Caixa” ho requereix, s’ha de poder demostrar la validesa de la documentació presentada
amb els documents originals.

ARTISTES
									
• Declaració de la persona sol·licitant amb el compromís d’aportar directament o a través de
tercers, com a mínim, el 25 % del cost total pressupostat del projecte (model descarregable a l’aplicació de convocatòries)
• Últim rebut d’autònoms o, si no es té, carta de compromís d’estar donat d’alta en el Règim
Especial de la Seguretat Social de Treballadors Autònoms durant tot el període d’execució
del projecte
• Certificat de l’Agència Tributària segons el qual l’artista està al corrent de les obligacions
fiscals, vigent en el moment de presentar-lo en el termini de lliurament d’aquesta revisió
legal
• Certificat de la Seguretat Social segons el qual l’artista està al corrent de les obligacions
laborals, vigent en el moment de presentar-lo en el termini de lliurament d’aquesta revisió
legal
• Justificant bancari de titularitat, per part de l’artista, del compte corrent a través del qual
es gestionarà l’ajut, amb el codi IBAN complet
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EQUIPAMENTS, INSTITUCIONS I ENTITATS CULTURALS
• Certificat signat pel representant legal de l’equipament, la institució o l’entitat cultural assegurant que la junta directiva, el patronat o l’òrgan de govern de l’entitat està d’acord a
presentar la sol·licitud en aquesta convocatòria, i que l’entitat es compromet a aportar,
com a mínim, el 25 % del cost total pressupostat del projecte (model descarregable a
l’aplicació de convocatòries)
• Acta de titularitat real de l’equipament, la institució o l’entitat cultural o certificat signat pel
seu representant en què consti la composició nominal i el DNI o NIE de cadascun dels
membres de la junta directiva, del patronat o de l’òrgan de govern de l’equipament, la institució o l’entitat cultural sol·licitant, amb el detall de les persones que ostentin com a mínim
un 25 % dels drets de vot de l’entitat, de forma directa o indirecta, si escau
• Certificat de l’Agència Tributària segons el qual l’equipament, la institució o l’entitat cultural
està al corrent de les obligacions fiscals. Aquest document ha d’estar vigent en el moment
de presentar-lo en el termini de lliurament d’aquesta revisió legal (requereix certificat digital
vigent)
• Certificat de la Seguretat Social segons el qual l’equipament, la institució o l’entitat cultural
està al corrent de les obligacions laborals. Aquest document ha de tenir data d’emissió del
mateix mes en què transcorre el termini de lliurament d’aquesta revisió (requereix certificat digital vigent)
Els documents següents també s’han de lliurar en el termini d’una setmana des de la comunicació, però només s’utilitzaran si el projecte és finalment seleccionat:
• Poder específic suficient de la persona designada per signar el conveni (es recomana que
sigui amb signatura electrònica vigent): escriptura de poder notarial o certificat emès per
l’entitat en què s’especifiqui el seu apoderament
• DNI/NIE vigent de la persona que signarà el conveni (còpia de les dues cares del document)
• Justificant bancari de titularitat, per part de l’equipament, la institució o l’entitat cultural
del compte corrent amb codi IBAN complet. A més d’aquesta documentació, també cal:
• Verificar que les dades (nom, cognoms, càrrec i DNI/NIE) de tots els membres que constin a la pestanya «Òrgan de govern» siguin exactament les mateixes que les informades en
l’acta de titularitat real o certificada.
• Facilitar les dades de contacte de la persona que signarà el conveni (a la pestanya «Validació de poders»): 										
– Nom i cognoms (han de coincidir amb el DNI/NIE adjuntat de la persona que signarà
el conveni)
– Correu electrònic (d’ús personal i exclusiu del signatari/ària)
– Telèfon mòbil (d’ús personal i exclusiu del signatari/ària)
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La relació dels equipaments, les institucions, les entitats culturals o els artistes amb la Fundació ”la Caixa”
en matèria de protecció de dades queda sotmesa a la normativa prevista al Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu 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 (Reglament general de protecció de dades), a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals (LOPDGDD), així com a la legislació nacional aplicable a aquest efecte.

7.
TERMINI DE
PRESENTACIÓ
Les sol·licituds s’han de completar amb tota la informació requerida en l’aplicació de convocatòries
i s’han de tramitar abans de la data de finalització de la convocatòria. No s’acceptarà informació ni
documentació aportada fora de l’aplicació de convocatòries ni fora de termini.
El termini de presentació de projectes és del 25 d’abril al 31 de maig de 2022.

8.
SISTEMA D’AVALUACIÓ
I PUNTUACIÓ
El sistema d’avaluació dels projectes presentats es divideix en dues fases:
1) Avaluació artística (representa el 50 % de la puntuació final)
Un comitè format per experts en diferents disciplines artístiques (arts plàstiques, teatre, circ,
dansa, fotografia, vídeo, música i literatura) avaluarà la metodologia del projecte i la trajectòria
de l’artista, l’equipament, la institució o l’entitat cultural a través del material artístic adjuntat,
segons els requisits i els criteris que s’especifiquen als apartats 3 i 4 d’aquestes bases. Únicament les persones sol·licitants que superin aquesta primera fase de l’avaluació passaran a
l’avaluació tècnica i social.
2) Avaluació tècnica i social (representa el 50 % de la puntuació final)
Un comitè d’experts en l’àmbit social s’encarregarà d’estudiar i avaluar els projectes segons els
requisits i els criteris que s’especifiquen als apartats 3 i 4 d’aquestes bases

9.
RESOLUCIÓ
DE SOL·LICITUDS								
• Un comitè d’experts s’encarregarà d’estudiar i avaluar els projectes que compleixin els
requisits indicats en aquestes bases.
• Les persones responsables de la convocatòria Art for Change es reserven el dret, prèviament a la resolució de la convocatòria, de sol·licitar informació addicional vinculada al projecte presentat i/o fer una visita a l’equipament, la institució, l’entitat sol·licitant o l’artista
que presenta el projecte.
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• S’elevarà una proposta d’aprovació dels projectes seleccionats als òrgans de govern de la
Fundació ”la Caixa” i s’atorgaran els ajuts corresponents, de manera parcial o total.
• La resolució es comunicarà durant el mes de novembre de 2022 als equipaments, les
institucions, les entitats culturals o els artistes sol·licitants per mitjà del correu electrònic.
• També es podrà consultar la resolució a través del web www.fundaciolacaixa.org. Per
fer-ho, l’equipament, la institució, l’entitat cultural o l’artista haurà d’accedir al portal de
convocatòries amb l’usuari i la contrasenya proporcionats en el procés d’acreditació.
• La resolució de la convocatòria serà inapel·lable.

10.
FORMALITZACIÓ DE
LA COL·LABORACIÓ
• La Fundació ”la Caixa” i cadascun dels equipaments, institucions, entitats culturals o artistes
amb projectes aprovats subscriuran un conveni de col·laboració subjecte a la legislació vigent
i que acabarà el 31 de desembre de 2023.
• En aquest document s’hi especificaran els drets i les obligacions de les dues parts, i, entre
altres punts, s’hi inclouran els següents:

					

-

Termini d’inici i finalització del conveni
Import de l’ajut concedit
Forma de pagament
Seguiment del projecte (informe, visites d’avaluació, memòria final)
Justificació econòmica de l’import total del projecte

• L’import de l’ajut concedit es farà efectiu en un compte vinculat a l’equipament, la institució, l’entitat sol·licitant o l’artista, que s’ha de comprometre que la gestió del projecte es
faci mitjançant aquest compte.
• Cal tenir en compte que, si els equipaments, les institucions, les entitats culturals i/o els
artistes es presenten conjuntament, qui hagi presentat la sol·licitud és qui ha d’actuar com
a gestor de l’ajut.
• Si, un cop transcorregut el termini de sis mesos des de la comunicació de la resolució, no
s’ha signat el conveni de col·laboració, s’entendrà que l’equipament, la institució, l’entitat
cultural o l’artista renuncia a l’ajut sol·licitat.
• L’abonament de l’import de l’ajut concedit es farà per mitjà de dos pagaments:
- El primer pagament, del 80 %, una vegada signat el conveni de col·laboració.
Aquest pagament es farà efectiu quan s’hagi tramitat el conveni i s’hagi comprovat
que s’han presentat els certificats de l’Agència Tributaria i de la Seguretat Social
vigents.
- El segon pagament, del 20 % restant, una vegada presentada i aprovada la
memòria final del projecte dut a terme i la justificació de despeses.
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• Cal tenir en compte que s’han de notificar a la Fundació ”la Caixa” els canvis que hi pugui
haver en el plantejament o l’execució de la proposta aprovada. Si en la valoració de la justificació del projecte es detecta algun canvi o modificació rellevant que no s’hagi comunicat
prèviament, s’invalidarà la memòria final del projecte fins que no es justifiqui correctament
el canvi.
• La Fundació ”la Caixa” pot dur a terme les revisions que consideri oportunes pel que fa al
compliment dels acords establerts en el conveni de col·laboració. Per fer-ho, l’equipament,
la institució, l’entitat cultural o l’artista seleccionat ha de facilitar l’accés de l’equip a tota la
documentació relativa a la gestió i a qualsevol actuació del projecte.

11.
MEMÒRIA FINAL
DEL PROJECTE
• En cas que el projecte sigui seleccionat, l’equipament, la institució, l’entitat cultural o l’artista s’ha de comprometre a lliurar a la Fundació ”la Caixa” una memòria final de l’execució
del projecte a través de la qual es valoraran:
						
- Els resultats i l’impacte del projecte executat: grau de consecució dels objectius,
desenvolupament de les activitats i nombre de persones destinatàries, etc.
- La liquidació del pressupost: despesa executada i relació de justificants de la despesa assignada a l’ajut de la Fundació ”la Caixa”
• La memòria final del projecte s’ha de presentar en format electrònic a través del nou portal
de convocatòries (convocatories.fundaciolacaixa.org.),a partir del mes de novembre de
l’any 2023 i fins al mes de gener del 2024 (tots dos inclosos). No s’acceptarà en cap cas
documentació física.
• El fet de presentar la memòria final i tenir-la aprovada per part de la Fundació ”la Caixa” és
un requisit indispensable per al pagament del 20 % restant de l’ajut, i també per poder-se
presentar en convocatòries posteriors.

IMPORTANT
• El fet de presentar-se a la convocatòria implica l’acceptació de les presents bases.
• La interpretació final dels requisits i les clàusules d’aquestes bases és competència exclusiva
de la Fundació ”la Caixa”.
• L’incompliment de qualsevol apartat d’aquestes bases és motiu d’exclusió de la convocatòria.
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Per a consultes relacionades amb aquesta convocatòria, us podeu dirigir a:
Servei d’Informació de la Fundació ”la Caixa”
900 223 040 / De dilluns a divendres, de 9 a 17 h
artforchange@contact.fundaciolacaixa.org
www.fundaciolacaixa.org
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