
 

PROPOSTA BASES 0’7% 2020 / 2021 
 
La present convocatòria té per objectiu impulsar projectes solidaris i sense ànim de lucre 
que tenen a veure amb l’exercici, la protecció i el foment dels drets humans cap a la 
seva universalització a casa nostra i arreu del món. 
 
Des del nostre compromís amb la labor de defensa dels drets humans, valorem 
especialment els projectes on intervé l’advocacia en la seva funció social o tenen un 
àmbit jurídic (assessorament, assistència judicial, etc); així com els projectes adreçats 
a combatre la discriminació ja sigui racial, per discapacitat, gènere, edat, situació 
administrativa o altres, destacant la lluita per la igualtat de les dones. També els 
projectes entorn la problemàtica que es viu a les fronteres, els que generen cooperació 
internacional, els que deixen una millora a nivell local que atenguin la problemàtica social 
de tots aquells col·lectius afectats per la desigualtat, la marginació, la pobresa i l'exclusió 
social o el risc de l'exclusió social. Inclosos els que fomenten l’apropament de l’art i la 
cultura a tota la societat com a forma d’emancipació. 
 
Entenem l'exclusió social com la suma de 3 dimensions que afecten l'individu: una 
dimensió econòmica, referida a la manca de recursos materials que afecta la 
subsistència, derivada de l'exclusió del mercat de treball; una dimensió social, vinculada 
a la manca d'integració en la vida familiar i en la comunitat a la qual es pertany; i una 
tercera dimensió personal, caracteritzada per la baixa autoestima, confiança i fragilitat 
emocional de l'individu, amb especial importància en l’accés a la cultura, l’art i el 
coneixement. 
 
QUI HI POT ACCEDIR 
 
Podran optar a les ajudes les entitats sense ànim de lucre, que gestionin el projecte per 
al qual sol·liciten l'ajuda i que realitzin la seva activitat en el àmbit de la província de 
Lleida. 
Entitats sense ànim de lucre degudament constituïdes.  
Els projectes es poden presentar conjuntament per més d’una entitat.  
Valorem especialment les petites entitats i les de voluntariat. 
 
 
ÀMBIT DELS PROJECTES  
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida amb aquesta convocatòria pretén col·laborar 
amb totes aquelles organitzacions que treballen per difondre i defensar els drets humans 
arreu i/o per combatre les causes i les conseqüències de la discriminació i l'exclusió 
social a la província de Lleida i, de manera prioritària, amb els sectors més vulnerables 
de la nostra societat.   
 
Des del reconeixement a la feina de tantes organitzacions i col·lectius, l’ICALL prioritzarà 
aquells projectes que s’inscriguin dins de qualsevol camp d’aplicació de l’advocacia/dret, 
i tinguin el seu focus d'atenció en un o varis dels següents àmbits: 

 

• Persones grans en situació de soledat, dependència o pobresa  

• Persones amb discapacitat física i/o intel·lectual 



 

• Persones que conviuen amb trastorns mentals 

• Dones en situació de risc o de vulnerabilitat (prostitució, violència de gènere, 
immigració, violència masclista...) 

• Infància i joves en situació de vulnerabilitat 

• Tractament de toxicomanies 

• Reclusos o exreclusos 

• Persones sense llar 

• Persones víctimes del racisme social o institucional 

• Víctimes de la política de fronteres i el tràfic de persones, especialment infants i 
dones  

• Persones que viuen conflictes armats, polítics, econòmics o mediambientals 

• Persones represaliades per la seva defensa dels drets humans o col·lectius, 
especialment advocats i juristes 

• Persones amb exclusió sense o amb poc accés a la cultura, l’art i el coneixement 

• I en general, qualsevol actuació i/o projecte relacionat amb el compromís de 
defensa dels drets humans, de caire social i cultural. 

 
 
REQUISITS  PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA 
Només es subvencionarà un projecte per entitat.  
 
Les entitats sol·licitants hauran de reunir els següents requisits: 

• Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre (cal fer constar 
si l’entitat, encara que estigui declarada sense ànim de lucre, obté un benefici 
d’una explotació econòmica). 

• Estar inscrites en el registre corresponent amb una antiguitat de, almenys, tres 
anys des de la publicació d'aquesta convocatòria. 

• Tenir experiència demostrada de, com a mínim dos anys, en l'àmbit objecte de 
l'activitat de la convocatòria. 

• El projecte s'ha de desenvolupar a la província de Lleida o, en cas de cooperació 
internacional, tenir una contrapart a les terres de Lleida. 

• Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals. 
 
VALORACIÓ DELS  PROJECTES 
Per a la valoració de projectes es considerarà, al lliure arbitri de la Comissió de Drets 
Humans i Estrangeria , l’assoliment dels següents paràmetres: 
 

• La capacitat tècnica de l'organització per desenvolupar el projecte. 

• La capacitat econòmica per desenvolupar el projecte i la sostenibilitat futura del 
mateix. 

• La participació d'altres entitats en el finançament del projecte. 

• L'experiència prèvia d'intervenció amb el col·lectiu beneficiari. 

• Disposar de persones voluntàries vinculades a l'entitat i al projecte. 

• L'abast i nombre de beneficiaris directes. 



 

• El treball en xarxa amb altres actors de la zona i àmbit d'actuació. 

• Mitjans materials i humans per realitzar el seguiment i control efectiu de 
l'aplicació de les ajudes, sota condició de retorn en cas d'incompliment de les 
finalitats de les mateixes. 

• Justificació tècnica de l’entitat  

• Anàlisi de necessitats (interès general del projecte)  

• Participació dels professionals de l’advocacia o juristes 

• Número estimat de beneficiaris, tenint en compte si suposa un ajut puntual o una 
millora substancial per les condicions de vida dels beneficiaris i el seu entorn. 

• Adequació i coherència lògica del projecte (metodologia), ha de quedar prou 
especificat a què es destinarà l’ajut (continguts, pressupost, etc). 

• Relació cost-benefici del projecte  

• Sostenibilitat del projecte  

• Cal fer constar si compta amb co-finançament per part d’altres entitats, tenint en 
compte si ja s’ha atorgat el nostre ajut en edicions recents. 

• L’existència d’un retorn per al ICALL d’aquell projecte o col·laboració. 
 
 
Es valorarà també: 

 

• Que s’inscriguin dins de qualsevol camp d’aplicació de l’Advocacia/dret, 

• Millorin el benestar de les persones, reforcin els drets d’un grup o comunitat i/o 
fomentin el desenvolupament del país o col·lectiu desfavorits, mitjançant la 
intervenció directa amb els beneficiaris.  

• Incrementin la cooperació entre el ICALL i altres entitats vinculades a la 
intervenció social.  

• Fomentin l’intercanvi de coneixements entre els països i/o col·lectius 
participants.  

• Afavoreixin la igualtat entre les persones sigui quina sigui la seva ètnia, edat, 
sexe, fomentant l’atenció en els col·lectius més desfavorits.  

• Representin un ajut per iniciar accions, o que donin resultats, que perdurin en el 
temps.  

 

DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, totes aquelles que 
necessàriament es corresponguin amb la naturalesa del projecte a finançar. L'activitat 
que origina la despesa ha de ser necessària per a l'execució del projecte subvencionat 
i s'ha de reflectir en el formulari del projecte. La despesa subvencionable haurà de 
produir entre l'1 de gener i el 31 desembre de l’any en curs. 
 

• Material d’oficina: paper, impresos i altre material.  

• Materials diversos que tinguin com a objecte l’execució del projecte: materials 
de manualitats i jocs/ productes farmacèutics, ...  

• Sou dels professionals que realitzen l’atenció directa.  



 

• Despeses de formació del voluntariat que participi en el projecte.  

• Arrendament dels bens immobles o mobles en els que realitzar el projecte.  

• Despeses referides a la reparació i conservació dels elements immobles en els 
que realitzar el projecte.  

• Despeses de dietes, viatge i allotjament per a usuaris (beneficiaris) del projecte.  
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
 

• Escriptura de constitució de l'entitat i Estatuts. 

• Inscripció de l'entitat en el Registre d'Associacions o Fundacions, segons 
procedeixi. 

• Fotocopia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària. 

• Fotocopia DNI i poders notarials del representant legal de l'entitat. 

• Certificat conforme s'està al corrent de pagament amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social i l'Agència Tributària. 

• Comptes anuals de l'exercici anterior. 

• Dades de l’entitat o grup: NIF, nom, adreça, e-mail i telèfon de contacte.  

• Nom i dades de la persona responsable.  

• Objectius del grup o centre.  

• Memòria o descripció del grup o entitat.  

• Projecte per escrit amb els següents apartats (extensió màxima 7 pàgines. Arial 
11, interlineat simple):  

• Títol del projecte  

• Objectius  

• Justificació/necessitat detectada  

• Beneficiaris (nombre i descripció)  

• Breu descripció del projecte  

• Metodologia  

• Resultats esperats  

• Fases i calendari bàsic  

• Recursos necessaris (humans i materials)  

• Pressupost (ingressos i despeses previstes, cost del projecte, 
quantitats que aporten altres entitats, quantitat que es sol·licita)  

Ingressos previstos  
 
 

• TOTAL  

Despeses previstes  
 
 

• TOTAL  

 
 Cal lliurar de tota aquesta documentació 1 original i 5 copies. 
 



 

PRESENTACIÓ DE PROJECTES 
La presentació de la documentació sol·licitada en aquesta convocatòria es realitzarà 
exclusivament per correu electrònic a la següent adreça: 
dretshumansestrangeria@advocatslleida.org 
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ 
El termini de presentació de la sol·licitud comença el dia 1 de desembre de 20201 i 
finalitza el 31 de desembre de 2021. 
 
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
La Comissió de Drets Humans i Estrangeria, estudiarà els projectes i les sol·licituds 
rebudes, i pot requerir durant aquest període tots els aclariments i/o informacions 
addicionals que estimi oportunes als sol·licitants. 
 
La resolució serà presa com a màxim durant la primera quinzena del mes de gener i es 
comunicarà de forma individualitzada a cadascuna de les entitats, guanyadores o no, 
en un termini màxim d’una setmana des de la data de resolució.  
 
DOTACIÓ  
La dotació es l’equivalent al 0’7% del pressupost del ICALL, que serà lliurat durant la 
celebració de la festivitat de Sant Raimon.  
El jurat/La comissió podrà atorgar la dotació als projectes que cregui oportuns en cas 
que ho consideri escaient i oportú, i es repartirà en el percentatge i imports que cregui 
convenient. 
Aquesta dotació econòmica queda vinculada al lliurament d’una memòria explicativa del 
desenvolupament del projecte i/o una presentació del resultat oberta als col·legiats.  
En totes les publicitats i promocions que es faci del projecte s’hi farà constar el logotip 
del ICALL. 
 
Cas de no ser concedida a aquest Premi la condició d’exempt, s’aplicarà la retenció 
fiscal vigent.  
 
El premi serà intransferible i serà lliurat a favor de la persona jurídica, que presenti el 
projecte. 
 
Podrà ser declarat desert.  
 
Els autors, en qualsevol difusió o publicació, ja sigui total o parcial sobre els resultats 
obtinguts en referència al projecte premiat, hauran de citar la ICALL com a suport 
econòmic.  
 
SEGUIMENT  
 
L’entitat, professional o grup que hagi obtingut la dotació haurà de presentar una 
memòria del treball que s’hagi realitzat en finalitzar el més de novembre de l’any en que 
se li hagi concedit la dotació. Aquesta darrera memòria es presentarà a la seu de 
l’ICALL, per tal que realitzi una sessió informativa oberta a tots els col·legiats, dels 
treballs duts a terme.  
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Per últim, les finalistes hauran de redactar un breu article expositiu per a la revista 
col·legial per saber exactament a què han destinat l’ajut. 
 
Els projectes escollits assignaran una persona representant que es mantindrà en 
contacte amb la Comissió de Drets Humans de l’ICALL. 
Aquesta informarà de l’evolució tècnica del projecte i de qualsevol altre requeriment que 
la Comissió els hi demani. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DELS PROJECTES 
La justificació econòmica així com la memòria final s'hauran de realitzar, com a màxim, 
el 31 de desembre de 2022 i segons el model que s’adjuntarà com a Annex al Conveni. 
 
CONTACTE I RESOLUCIÓ DE DUBTES 
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la següent adreça de correu electrònic 
dretshumansestrangeria@advocatslleida.org o bé trucar al número de telèfon 
973238007. 
 
PROTECCIÓ DE DADES  
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals, i en els arts 12 a 21 del Reglament 
General de Protecció de Dades (R 2016/679), les dades personals seran incorporades 
al fitxer "Contactes" titularitat de l’ICA Lleida per tal de promocionar i dur a terme 
comunicacions informatives sobre les activitats i serveis de l’ICA Lleida i enviaments de 
la newsletter. D'acord amb l'esmentada normativa es pot exercir el dret d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida a IL·LUSTRE COL·LEGI DE 
L’ADVOCACIA DE LLEIDA, amb domicili la plaça Sant Joan, núm. 8, de Lleida o enviant 
un mail a dpo@advocatslleida.org, indicant tutela de drets i el fitxer davant el qual 
exercita els seus drets. 
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