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GUIA DE SUPORT A LES SOL·LICITUDS 2022
1.
OBJECTIU
La guia de suport a les sol·licituds de la convocatòria Art for Change de la Fundació ”la Caixa” 2022 té com
a finalitat facilitar la presentació dels projectes artístics que compleixin els requisits establerts a les bases
de la convocatòria. En aquestes bases, també s’hi detallen els requisits que han de complir els equipaments, les institucions, les entitats culturals o els artistes que presenten la proposta. Alhora, s’hi descriuen
els aspectes i les característiques de les propostes que regiran els criteris de valoració de les sol·licituds.
D’altra banda, és important recordar que la convocatòria Art for Change de la Fundació ”la Caixa” té com a
finalitat impulsar projectes de creació liderats per artistes i 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 a la regeneració i la millora de la convivència en barris i comunitats.

IMPORTANT: ENTITATS DE CARÀCTER SOCIAL
Les entitats de caràcter social no poden presentar projectes en aquesta convocatòria, però ho
poden fer en altres convocatòries que organitza la Fundació ”la Caixa” a través del Programa d’Ajuts
a Projectes d’Iniciatives Socials. Es poden consultar les bases de les convocatòries de l’any 2022 i
obtenir-ne informació detallada al web www.fundaciolacaixa.org.
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2.
INTRODUCCIÓ
La finalitat d’aquesta guia és acompanyar-vos en la formalització del formulari de sol·licitud d’ajuts de la
convocatòria Art for Change de la Fundació ”la Caixa” 2022 i orientar-vos mitjançant una sèrie d’indicacions i descripcions que us permetran aportar la informació més adequada i donar una millor resposta
a les qüestions plantejades. La presentació de la sol·licitud s’ha de fer electrònicament a través d’una nova
aplicació de convocatòries: convocatories.fundaciolacaixa.org
Abans d’iniciar el procés de presentació del projecte, cal que la persona responsable de fer-la es registri
com a usuari gestor i adjunti la documentació acreditativa.
En el cas que presenti el projecte un equipament, una institució o una entitat cultural, una vegada registrat
l’usuari gestor, aquest haurà d’acreditar l’entitat.
Tots els equipaments, institucions, entitats culturals o artistes s’han d’acreditar a la nova aplicació de convocatòries convocatories.fundaciolacaixa.org encara que ja estiguin acreditats a l’aplicació antiga. El registre d’usuaris és obert de manera permanent, amb independència de les dates d’obertura de les diferents
convocatòries. Per dur a terme aquests processos de registre i acreditació, us recomanem que consulteu
el Manual d’usabilitat de l’aplicació de convocatòries, que trobareu a la pestanya de la convocatòria
d’Art for Change de l’Àrea de Cultura i Ciència del web www.fundaciolacaixa.org i a la mateixa aplicació
de convocatòries (a la pestanya Detalls de la sol·licitud del fomulari de presentació del projecte)

3.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El nou formulari que heu d’omplir a l’aplicació de convocatòries està organitzat en cinc pestanyes, amb diversos camps que recullen informació sobre l’equipament, la institució, l’entitat cultural o l’artista que sol·licita
l’ajut, i també sobre el mateix projecte. A continuació trobareu resumits els blocs principals d’informació:

1. DETALLS DE LA SOL·LICITUD
• Dades generals
• Documents de suport
• Artistes participants en el projecte
• Import
• Dates d’inici i final
• Zones d’actuació principal
• Altres zones d’actuació
• Disciplina artística
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• Experiència prèvia (projectes anteriors)
• Coneixement d’Art for Change de la Fundació ”la Caixa”

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
• Resum, necessitats i objectius del projecte
• Tècniques i metodologia
• Materials i infraestructures
• Difusió del projecte
• Fases i activitats (cronograma)
• Resultat artístic final

3. AGENTS I ROLS
• Informació de l’artista principal que lidera la proposta
• Mostra del treball artístic
• Material artístic en clau d’intervenció social
• Informació dels altres artistes participants
• Altres perfils professionals implicats en el projecte
• Col·laboracions amb entitats o institucions
• Persones participants en el projecte
• Persones destinatàries indirectes del projecte

4. IMPACTE
• Impacte
• Altres resultats esperats
• Avaluació

5. PRESSUPOST DEL PROJECTE
• Pressupost del projecte
• Justificació de les partides pressupostàries
• Documentació del pressupost
Art for Change — Guia de suport 2022
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4.
CONSIDERACIONS INICIALS
En el nou formulari de sol·licitud, per a tots els blocs d’informació s’ha previst un camp de text que, en alguns casos, es complementa amb camps tancats, taules o la possibilitat d’adjuntar-hi documents.
Els camps de text disposen d’una àmplia, però limitada, extensió de caràcters, indicada en cadascun de la
manera següent, indicada en cadascun dells.
Abans d’emplenar la sol·licitud, recomanem de fer una lectura detinguda de tots els enunciats dels camps,
com també dels punts de suport (text sobre fons gris) inclosos en els camps, i, sobretot, preparar les respostes abans d’introduir-les a l’aplicació.
Responeu a les qüestions plantejades en l’enunciat dels camps de manera objectiva i clara, tenint en
compte què es demana a cada camp i els punts corresponents de suport, ja que això és el que s’identificarà a l’hora d’avaluar i valorar la sol·licitud. És important que, malgrat l’extensió de caràcters dels camps,
s’aporti informació rellevant i concreta per al projecte, donant resposta a les preguntes proposades pel
formulari de la manera més precisa i objectiva possible.
A més dels camps obligatoris d’informació i documentació, que determinen si la sol·licitud és vàlida i es pot
tramitar, totes les informacions que es demanen al formulari són rellevants per avaluar i valorar la sol·licitud,
segons els criteris que s’especifiquen a les bases de la convocatòria.
Així mateix, la documentació opcional també aporta elements que donen suport a les informacions del
formulari i poden aportar punts a l’avaluació i la valoració de la sol·licitud.
Recordeu que no cal emplenar tot el formulari d’una sola vegada. Es pot desar la informació introduïda i
completar-la posteriorment accedint a la sol·licitud en esborrany.
Un cop completat el formulari, és imprescindible clicar l’opció «Tramitar» perquè la sol·licitud quedi registrada en el sistema. Això s’ha de fer abans de les 16.59 hores de l’últim dia del termini de presentació de
sol·licituds de la convocatòria.
Si voleu disposar d’una còpia impresa de la vista de pantalla del formulari, heu d’accedir a l’aplicació utilitzant el navegador Google Chrome i seguir aquests passos:
1 . Seleccioneu la pestanya de la sol·licitud de la qual voleu una còpia impresa.
2. Als camps on calgui, amplieu amb el ratolí els quadres de text clicant-hi i arrossegant l’angle
inferior dret fins a visualitzar tot el text introduït.
3. Seleccioneu la impressió des del menú del navegador.
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5.
DESCRIPCIÓ DE LA
INFORMACIÓ SOL·LICITADA
A continuació trobareu indicacions per poder omplir correctament cadascuna de les pestanyes de l’aplicació.

Pestanya 1. Detalls de la sol·licitud
Aquesta pestanya recull les dades que permetran tenir informació general del projecte i el tipus de sol·licitud que es presenta. La informació aquí recollida, segons les vostres seleccions, definirà la resta del formulari.

Dades generals
En aquest apartat, només cal que escriviu el nom del projecte. La resta dels camps contenen la informació
ja registrada.

Documents de suport
En aquest apartat trobareu documentació per completar la sol·licitud: Guia de suport i Manual d’usabili·
tat de l’aplicació de convocatòries.

Artistes participants en el projecte
Aquí us preguntarem si, a banda de l’artista principal que lidera el projecte, hi ha algun altre artista que hi
participi. En el cas que sigui així, us demanarem quants artistes participants hi haurà.
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INVITACIÓ ALS ARTISTES PARTICIPANTS
Tots els artistes que estaran implicats en el vostre projecte han de ser convidats a través del menú
d’«Invitacions», a l’esquerra de la pantalla.

Heu de marcar el botó

, i introduir les dades de la persona a invitar.

En el camp de «Funció», heu d’indicar si és artista principal o bé artista participant.
Entenem per artista principal el que lidera el projecte, i per artista participant, els altres artistes
implicats en el projecte, si n’hi ha.
En el cas que presenti la sol·licitud una entitat, ha de convidar l’artista principal del projecte i també
els altres artistes participants, si n’hi ha.
En el cas que presenti el projecte un artista, només ha de fer servir el menú d’«Invitacions» en el cas
que hi hagi altres artistes implicats en el projecte.
Les persones convidades rebran un correu electrònic amb un enllaç que els permetrà acceptar la invitació.
Una vegada els artistes hagin acceptat la invitació, a la pestanya d’«Agents i rols» se us demanarà
que hi poseu la informació de cadascun (currículum).
Només es podrà tramitar el projecte si tots els artistes han acceptat la invitació.
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Import
En aquest apartat hi ha de figurar l’import sol·licitat a la convocatòria (fins a un màxim de 25.000 €) i el
cost total del projecte.

Dates d’inici i final
Heu d’indicar la data d’inici i la data final del projecte i el sistema calcularà els mesos de durada del projecte.

Zones d’actuació principal
Indiqueu la zona d’actuació principal del projecte. En el cas que el vostre projecte es desenvolupi a diferents zones, a continuació podreu indicar les altres.

Altres zones d’actuació
S’ha d’indicar si el projecte es desenvoluparia a més d’una població o comunitat autònoma. En cas afirmatiu, indiqueu el nombre de territoris. A continuació, heu de detallar, a través d’un desplegable, aquestes
zones (comunitat autònoma, província, municipi, etc.).

Disciplina artística
Indiqueu la disciplina artística principal de la vostra proposta. Veureu que disposeu d’un desplegable.
En el cas que es tracti d’una proposta interdisciplinària, indiqueu que ho és i, a continuació, anoteu les diferents disciplines artístiques que hi intervenen, com també una descripció dels moments i les interrelacions
entre les diferents disciplines que hi haurà en el plantejament i el desenvolupament del projecte.

Experiència prèvia (projectes anteriors)
Per tal d’explicar l’experiència que teniu en projectes anteriors, heu de penjar un document que reculli les
propostes que heu desenvolupat en els últims 2 anys. Detalleu aspectes com la durada de cadascun dels
projectes, si es tracta d’un projecte participatiu o comunitari, el perfil i rol de les persones destinatàries i
també les tasques i les funcions dels diferents agents.

Coneixement d’Art for Change de la Fundació ”la Caixa”
Informeu de si heu participat anteriorment en alguna convocatòria Art for Change de la Fundació
”la Caixa” i, a continuació, marqueu com l’heu conegut. Tingueu en compte que podeu indicar canals o
mitjans diferents dels que apareixen a la llista. A més, si va ser a través d’un canal o mitjà no especificat a
la llista, anoteu quin és.
En aquest mateix apartat també cal que ens indiqueu si heu estat seleccionats en alguna edició anterior de
la convocatòria Art for Change i, en cas afirmatiu, n’heu d’anotar l’any. Si heu estat seleccionats en diverses
edicions, podeu indicar els diferents anys. A continuació, us demanem que indiqueu el codi o els codis
dels projectes que van ser seleccionats, per exemple, CS20-00001. Recordeu que l’any de la convocatòria
correspon als dos dígits que estan a continuació de «CS» i les xifres de després del guionet corresponen al
codi que es va assignar quan vau registrar el projecte a la plataforma.
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Pestanya 2. Descripció del projecte
Aquesta pestanya recull les dades essencials que estructuren la proposta. Es tracta de donar resposta a
diverses qüestions: en què consisteix el projecte, per què i per a què el feu i com teniu previst portar-lo
a terme.

Resum, necessitats i objectius del projecte
El primer que us demanem és un resum del projecte, en què s’exposin les característiques principals de la
proposta i se n’ofereixi una visió general.
A continuació us demanem que descriviu els objectius del projecte de manera clara i concisa. És fonamental
que quedi clar què s’espera aconseguir i que estigui clarament vinculat amb les necessitats i les activitats que
plantegeu. Es recomana que siguin específics, mesurables, assolibles, rellevants i temporalitzats.
Exposeu després les necessitats a les quals vol donar resposta el vostre projecte; és a dir, perquè és necessari dur a terme la proposta. Detalleu les necessitats socials de les persones participants i el context on
es desenvoluparà. Tingueu en compte que s’espera que aquestes necessitats estiguin alineades amb els
objectius de la convocatòria.
Expliqueu de manera clara i sintètica els aspectes innovadors que inclou la vostra proposta. Aquesta innovació s’entén de manera àmplia; és a dir, pot estar vinculada a aspectes metodològics, pot tenir relació amb
el col·lectiu, pot fer referència a les col·laboracions, o bé pot comportar una innovació al mateix territori,
entre altres possibilitats.
És imprescindible aportar un vídeo explicatiu del projecte a través d’un enllaç o d’un fitxer. Si teniu algun
dubte sobre com es puja el vídeo en línia, en aquest mateix apartat trobareu una guia que us explica, pas
a pas, com es fa.
Recordeu que aquest vídeo pot tenir una durada màxima de 5 minuts i que ha de ser el mateix artista o
artistes que presenten el projecte els qui l’expliquin.

Tècniques i metodologia
Exposeu la metodologia i les tècniques del projecte i assegureu-vos que es vinculen amb els objectius i les
activitats que exposeu en altres apartats. Es valorarà especialment que el projecte inclogui una metodologia participativa en relació amb el col·lectiu beneficiari.

Materials i infraestructures
Descriviu els materials i les infraestructures previstos i necessaris per desenvolupar el projecte. S’hi poden
incloure els materials, els equipaments tècnics, els locals on es duran a terme les activitats i les instal·lacions necessàries.

Difusió del projecte
Expliqueu com donareu a conèixer el projecte. És a dir, quina difusió i comunicació teniu previstes de dur
a terme. Per exemple, definiu l’estratègia, els objectius, les accions, els resultats, els canals, els mitjans i els
moments en què fareu les comunicacions.

Fases i/o activitats (cronograma)
En aquest camp, se sol·licita informació sobre les fases i/o activitats previstes del projecte. En cas que el
projecte inclogui moltes activitats, les podeu agrupar en línies d’actuació o fases. Indiqueu, per a cadasArt for Change — Guia de suport 2022
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cuna, el lloc on es desenvoluparan. La vostra exposició ha de ser concisa i detallada, i ha d’aportar tota la
informació que considereu necessària.
A continuació, ompliu la informació per fer el cronograma o diagrama de Gantt del projecte, on apareguin cadascuna de les fases i activitats.
Recordeu que un diagrama de Gantt és una eina útil per planificar projectes, ja que proporciona una vista
general de les tasques o accions programades. Així, de manera gràfica, es pot veure el temps de dedicació
previst per a les diferents fases i activitats i, sobretot, com s’articulen temporalment.

Resultat artístic final
Expliqueu quin resultat artístic final del projecte teniu previst i en quin format es mostrarà (exposició, vídeo,
publicació, espectacle…).

Pestanya 3. Agents i rols
Aquesta pestanya recull la informació dels agents que estaran involucrats en el projecte (artistes, persones
i entitats col·laboradores i participants) i quin rol tindrà cadascun. Es tracta de donar resposta a la pregunta
amb qui fareu el projecte.

Informació de l’artista principal que lidera la proposta

En el cas que presenti la sol·licitud una entitat, heu de seleccionar el nom de l’artista principal, que prèviament haureu convidat, el qual haurà d’haver acceptat la invitació.
A continuació, heu d’adjuntar el curriculum vitae de l’artista, que ha d’incloure la formació artística, la trajectòria, l’experiència artística, els premis i els reconeixements.
Aquesta informació és essencial per poder valorar la proposta. Alhora, amb aquesta mateixa finalitat també
heu d’exposar la motivació per dur a terme el projecte i heu d’indicar el rol que desenvoluparà l’artista al
llarg del procés.

Mostra del treball artístic
En aquest apartat us demanem que adjunteu una mostra del material artístic o dels processos creatius de
l’artista principal del projecte (enllaç o fitxer). En primer lloc, cal que indiqueu el nombre de materials que
hi voleu adjuntar, tant pel que fa a «fitxers» com pel que fa a «enllaços». El nombre màxim de fitxers és
5, i el d’enllaços, 3. D’aquesta manera, l’aplicació us permetrà adjuntar el nombre exacte de documentació
que heu indicat.
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Aquest material ha de servir per valorar i garantir exclusivament la professionalitat i la qualitat artística del
treball que duu a terme l’artista que lidera la proposta. Cal que expliciteu el rol o càrrec que va exercir l’artista en cada cas. Si a la mostra adjuntada també hi intervenen altres artistes implicats en la proposta que
presenteu aquí, indiqueu també el rol o el càrrec que van desenvolupar.
En cas d’equipament, institució o entitat cultural, cal presentar una mostra del treball de l’artista o artistes
principals de la proposta. Complementàriament, es pot adjuntar una mostra del treball artístic o dels processos creatius de l’equipament, la institució o l’entitat cultural.

Material artístic en clau d’intervenció social
Aquest apartat només cal que l’ompliu en el cas que tingueu experiència artística amb persones o col·
lectius en risc o situació de vulnerabilitat o hàgiu desenvolupat propostes artístiques en què es treballés
amb persones d’un mateix entorn, per afavorir la seva cohesió social, per exemple. Si és el vostre cas, cal
que expliqueu la vostra experiència.
Si és un equipament, una institució o una entitat cultural, cal presentar una mostra del treball de l’artista
o artistes principals de la proposta. A més a més, hi podeu adjuntar una mostra del material artístic o dels
processos creatius de l’equipament, la institució o l’entitat cultural.
Com en el cas de l’apartat anterior, cal que indiqueu el nombre de materials que hi voleu adjuntar, tant
pel que fa a «fitxers» com pel que fa a «enllaços». D’aquesta manera, l’aplicació us permetrà adjuntar-hi
el nombre exacte de documentació que heu indicat. Tingueu en compte que en aquest apartat hi ha una
limitació del nombre de fitxers i enllaços que hi podeu pujar: un màxim de 3 en cada cas.
És molt important que expliciteu el rol o càrrec que va exercir l’artista en cada cas. A més, si hi ha altres
artistes que participen en el projecte que presenteu a la convocatòria Art for Change i que també van participar en les mostres que adjunteu, cal que expliciteu el rol o càrrec que hi van desenvolupar.

Informació dels altres artistes participants
Si a banda de l’artista principal es preveu la participació d’altres artistes que també estaran implicats en el
projecte, a la pestanya de «Detalls de sol·licitud» haureu hagut de marcar el nombre exacte d’artistes que
hi participaran i haver-los convidat prèviament a través del menú d’«Invitacions» (vegeu l’apartat «Invitació
als artistes participants»).

Aquí, doncs, haureu de seleccionar el nom dels artistes participants, que prèviament haureu convidat i que
hauran d’haver acceptat la vostra invitació.
A continuació caldrà que expliqueu el rol o les responsabilitats que desenvoluparà cadascun dels artistes
en el projecte presentat aquí. És molt important que també adjunteu el seu currículum vitae, i també que
exposeu (si és el cas) quina experiència té treballant amb projectes artístics de manera conjunta amb persones en situació o risc de vulnerabilitat.
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Altres perfils professionals implicats en el projecte
A banda de l’artista principal que lidera la proposta i la resta de possibles artistes participants, des de la
convocatòria també es té en compte la intervenció d’altres persones amb altres perfils.
Si és el vostre cas, en aquest apartat cal que anoteu els perfils dels altres professionals que estaran implicats en el projecte. És important que expliqueu quin serà el seu rol dins de la proposta, les responsabilitats
i les funcions que tindran, i també si tenen experiència en el treball amb persones o col·lectius en risc o
situació de vulnerabilitat.

Col·laboracions amb entitats o institucions
Expliqueu si teniu previst treballar, en el marc d’aquest projecte, amb altres entitats o institucions. Es pot
tractar de col·laboracions molt diverses, com ara amb centres de coneixement (universitats, instituts, empresa, etc.), altres equipaments, institucions, entitats culturals, entitats socials del territori, etc.
Si és així, anoteu el nom dels centres o entitats i detalleu quina es preveu que sigui la seva participació en
el projecte. Descriviu els diferents rols i tasques que duran a terme.

Persones participants en el projecte
Indiqueu el nombre total de persones participants (a les quals es dirigeix el projecte de manera directa) i
definiu-ne el perfil.
Expliqueu quin serà el seu rol i en què consistirà la seva participació en les diferents fases o activitats de la
proposta descrites en apartats anteriors.
Finalment detalleu com teniu previst entrar en contacte amb aquestes persones (si és a través d’alguna
entitat amb la qual manteniu contacte, si ja hi havíeu treballat anteriorment amb algun altre projecte, etc.),
com espereu vincular-vos-hi i col·laborar-hi. Recordeu que un dels elements clau de la convocatòria és la
participació activa de les persones destinatàries al llarg de tota la proposta.

Persones destinatàries indirectes del projecte
Si el vostre projecte inclou persones destinatàries indirectes, anoteu el nombre de persones previstes.

Pestanya 4. Impacte
En aquesta pestanya us demanem quins resultats i quin impacte espereu que tingui el projecte, i també
l’avaluació prevista durant tot el procés.

Impacte
En aquest apartat cal que descriviu l’impacte que espereu que tingui el projecte. Aquest impacte s’ha de
conceptualitzar des del punt de vista de les persones, és a dir, cal explicar quins beneficis o millores s’espera que les persones participants obtindran o aconseguiran a través de la seva participació en el projecte.
Aquest impacte també es pot referir a la comunitat amb la qual treballi la proposta en el cas dels projectes
de caire comunitari.
Tingueu en compte, per exemple, si es preveu aconseguir una millora en l’autoestima i la confiança, en les
habilitats personals i pràctiques per al dia a dia, en les aptituds artístiques i en la creativitat, en la cohesió
social d’un territori, etc.
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En aquesta línia, a continuació, podeu marcar en quin o quins aspectes vinculats a la cohesió social i/o a
l’empoderament comunitari i a la implicació amb l’entorn espereu aconseguir millores.

Altres resultats esperats
En aquest apartat cal que anoteu els altres resultats que espereu aconseguir un cop hàgiu desenvolupat el
projecte. Tingueu en compte que anteriorment ja heu explicat l’impacte esperat, de manera que en aquest
apartat podeu detallar altres resultats que espereu assolir.

Avaluació
L’avaluació us permet valorar si es van assolint els objectius del projecte i, al mateix temps, podeu anar
implementant millores o correccions durant el seu desenvolupament. En aquest apartat heu d’explicar la
metodologia que s’utilitzarà i la finalitat que es vol aconseguir amb el procés d’avaluació. Concreteu les
diferents fases i accions que teniu previstes per avaluar el projecte, i també les persones que hi participaran
i els seus rols.

Pestanya 5. Pressupost del projecte
Pressupost del projecte
L’objectiu d’aquest apartat és definir els costos del projecte. Aquests costos s’han de detallar omplint la
taula del pressupost, on s’han d’agrupar les despeses en funció dels conceptes que hi apareixen. Especifiqueu a la graella quin és el pressupost total del projecte. En el moment d’emplenar-la, cal tenir presents
algunes idees clau:
• L’import sol·licitat no pot superar els 25.000 €.
• L’import sol·licitat no pot superar el 75 % del cost total del projecte.
• Reviseu que hi estiguin previstes totes les despeses necessàries per al desenvolupament
correcte de totes les fases i/o activitats que inclou el projecte.
• Recordeu que, en el concepte d’honoraris de professionals, també s’hi poden incloure els
honoraris de la persona sol·licitant en cas que sigui un artista participant en el projecte.
• No es pot demanar ajut a la Fundació ”la Caixa” per a les despeses generades pel manteniment de la seu habitual de l’entitat sol·licitant (lloguer, aigua, telèfon, electricitat…).
• A la columna d’observacions cal que indiqueu breument els conceptes que contempla
cadascuna de les partides.

Justificació de les partides pressupostàries
Expliqueu el contingut de cadascuna de les partides del pressupost. En aquest apartat, també hi podeu
afegir les explicacions que ampliïn el detall dels conceptes sol·licitats, i totes les anotacions que ajudin a
entendre el pressupost. Cal explicar especialment la relació entre cadascuna de les partides incloses en el
pressupost i les activitats que heu plantejat en el projecte.
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Documentació del pressupost
Finalment, cal que adjunteu la declaració de l’artista principal o el representant legal de l’equipament, institució o entitat cultural en la qual es compromet a aportar el 25 % del pressupost final del projecte. Aquest
percentatge el pot aportar directament l’artista principal o l’equipament, la institució o l’entitat cultural que
presenta la proposta; o bé es pot aconseguir a partir de l’aportació de tercers. No és imprescindible que
sigui directament una aportació econòmica. Es poden contemplar conceptes com ara la cessió d’espais
per realitzar les activitats o per la exposició del resultat artístic final del projecte.
Recordeu que disposeu d’un document model en aquest mateix apartat.

IMPORTANT: RETENCIÓ FISCAL A PROJECTES PRESENTATS PER ARTISTES
Recordeu que l’ajut que la Fundació ”la Caixa” abona a l’artista per desenvolupar el seu 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 li correspongui en el moment del pagament.

6.
CONSIDERACIONS
FINALS

Un cop hàgiu completat tots els camps de la sol·licitud, recomanem de fer una última lectura detinguda dels
enunciats de tots els camps i revisar que s’ha exposat tota la informació que es demana de manera objectiva,
concreta i comprensible. Reviseu també tota la documentació adjuntada per validar que és correcta.
Premeu el botó «Validar» per comprovar que no queda cap camp pendent de completar o amb un format
erroni. Quan tot sigui correcte, podreu procedir a «Tramitar» la sol·licitud del projecte.
Recordeu que aquesta guia es complementa amb el Manual d’usabilitat de l’aplicació de convocatòri·
es, que trobareu al web www.fundaciolacaixa.org i a la mateixa aplicació de convocatòries: convocatories.fundaciolacaixa.org.
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Per resoldre qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb:
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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