BASES I CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS PER PROJECTES SOLIDARIS
D’ÀMBIT SOCIAL DE L’ASSOCIACIÓ DEL FOMENT EMPRESARIAL DEL
COMERÇ
I
TURISME
DE
PALAMÓS
(FECOTUR)
Introducció / Finalitat
FECOTUR és l’associació del foment empresarial del comerç i turisme de Palamós.
Aquesta convocatòria té per finalitat regular la concessió d’un ajut econòmic destinat
al finançament d’un projecte social realitzat en el municipi de Palamós.
Objecte de la convocatòria
FECOTUR presenta la II Convocatòria d’Ajuts a Projectes d’Acció Social amb
l’objectiu de reconèixer i contribuir a impulsar iniciatives d’entitats no lucratives amb
seu a Palamós que contribueixin a millorar la qualitat de vida o que afavoreixin la
presa de consciència sobre les barreres que pateixen les persones amb alguna
minusvalidesa.
No s’admetran els projectes que a parer de FECOTUR no justifiquin de manera
suficient aquests fins o no resultin viables.

Requisits de les entitats
Podran presentar projectes totes aquelles entitats no lucratives que compleixin els
següents requisits:
o Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre d'associacions i federacions de
la Direcció General del Dret i de les Entitats Jurídiques del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya.
o Estar constituïdes com a entitat sense ànim de lucre que persegueixi finalitats
d'interès social.
o Organització subjecta a la llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins
lucratius.
o Hauran d'estar declarades d'utilitat pública pel Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
o Tenir com a finalitats expresses, segons els seus estatuts, la realització d'activitats
orientades als col•lectius l'objecte d'aquesta convocatòria.
o Comptar amb seu social permanent a Palamós i tenir reconeguda, conforme a la
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legislació catalana la legitimació o capacitat d'obrar jurídicament.
o Tenir els comptes dels dos últims exercicis econòmics tancats sotmesos a auditoria
realitzada per un auditor extern censor jurat de comptes. (si l'entitat té menys de 2
anys d'existència, certificat del President declarant que no els poden
aportar totalment o parcialment)
o Tenir experiència demostrable mínima de dos anys en el treball amb el col·lectiu de
la categoria a la qual opten. (ídem certificat del President si no fa 2 anys)
o Comptar amb una estructura i capacitat suficients per gestionar el projecte
seleccionat garantint la seva viabilitat.
o Estar al corrent del pagament en les obligacions fiscals i laborals.
Així mateix, queden excloses aquelles entitats els màxims òrgans de les quals de
gestió i administració formi part algun membre de la junta directiva
de FECOTUR o els seus cònjuges o ascendents, descendents i germans.
Tipologia de projectes
Les ajudes que es concedeixin en el marc de la I Convocatòria d'Ajuts a Projectes
d'Acció Social correspondran, aquest any, a la següent àrea d'actuació:
Discapacitat: Projectes que tinguin com a principal fi millorar les capacitats i habilitats
de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (ocupabilitat,
sensibilització, formació, integració, atenció i assistència, etc.).
Els projectes presentats hauran de ser íntegrament desenvolupats a Palamós.
Tots els projectes s'hauran d'executar íntegrament en els dotze mesos posteriors a la
resolució de la convocatòria.
Una mateixa entitat podrà presentar fins a 2 projectes a cada convocatòria.
No s'admetran els projectes que tinguin com a fi atendre les despeses corrents de
manteniment i funcionament de l'entitat.
Dotació econòmica
La dotació econòmica d'aquesta convocatòria és d'uns 8.000 euros aproximadament,
que seran pagades en el moment de la resolució favorable.
Si no s'arribés a seleccionar projectes suficients per cobrir la dotació econòmica
2

prevista, el romanent podrà aplicar-se lliurement a una altra o altres categories de
Projectes Socials acordades per la Comissió de Valoració del Projecte.
Així mateix, FECOTUR no està obligat a repartir íntegrament aquesta dotació
econòmica si així ho estima oportú, d'acord amb la valoració dels projectes.
Es contempla la possibilitat que la convocatòria es declari deserta, sigui per manca
de sol·licituds presentades o bé a iniciativa de la Comissió de Valoració del Projecte,
que valori la no idoneïtat del projecte o projectes presentats.
Les iniciatives seleccionades seran finançades totalment o parcialment a criteri
discrecional de la FECOTUR i en funció de les característiques de cada projecte. En
cas que el projecte no es financi íntegrament, l'entitat receptora haurà de justificar el
finançament complementari per dur a terme el projecte.
L'import haurà de ser dedicat íntegrament a despeses directes d'execució del
projecte presentat. Les despeses administratives i de gestió
directament associades al projecte podran ser finançades sempre que no superin el
10% de l'ajuda concedida.
Criteris d'avaluació
Les sol·licituds seran avaluades tenint en compte principalment el següent:
El potencial de millora de les necessitats del col·lectiu beneficiari del projecte.
La viabilitat tècnica, econòmica i de gestió del projecte i l'entitat que ho presenta.
El caràcter innovador en termes d'enfocament o execució.
Les possibilitats de continuïtat en el futur.
Procés de presentació de projectes
La presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida es farà a l'oficina
de FECOTUR utilitzant el model que s'adjunta a aquestes bases. Se seguirà el
següent procés:
o Emplenament del formulari de sol·licitud per registrar l'entitat i el projecte que es
presenta (en cas que es presenti més d'un projecte, solament serà necessari
registrar l'entitat una vegada). Amb el formulari s'haurà d'adjuntar la documentació
que s'indica a sota.
o Adjuntar les bases de la present convocatòria segellades i signades per algun
membre de l'organització amb facultats suficients per obligar a l'entitat sol·licitant.
Aquest document és l'acceptació de les bases i es pot recollir a l'oficina
de FECOTUR al carrer Dídac Garrell núm.10,2 planta. Galeries Carme.17230
Palamós, de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h.
o Adjuntar memòria explicativa del projecte (amb un màxim de 10 pàgines).
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o Adjuntar còpia dels estatuts degudament registrats de l'entitat sol·licitant.
o Adjuntar còpia de l'alta d'inscripció de l'entitat en el registre corresponent.
o Memòria d'activitats de l'entitat de l'últim exercici.
o Adjuntar còpia de la declaració d'entitat d'Utilitat Pública emesa pel Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya segons la Llei 4/2008 de 24 d'abril, en el cas
de les associacions, federacions o confederacions.
o Adjuntar còpia del DNI del president de l'entitat.
o Adjuntar còpia del NIF de l'entitat.
o Adjuntar Informe d'Auditoria de Comptes dels dos últims exercicis.
Una vegada finalitzat el procés de presentació de la sol·licitud aquesta quedarà
registrada amb un nombre. S'haurà de conservar aquest nombre per a qualsevol
consulta sobre aquest tema.
El termini de presentació de sol·licituds quedarà obert des de les 09.00 h. del dilluns
01 de juliol de 2019 fins a les 13.00 h. del divendres 27 de setembre de 2019.
FECOTUR podrà requerir informació i documentació complementària que consideri

d'interès per avaluar el projecte o a l'entitat sol·licitant. Aquesta documentació haurà
de ser presentada en un termini no superior a 10 dies hàbils des de la data en què
sigui requerida.
Les sol·licituds incompletes o que no s'ajustin a les bases d'aquesta convocatòria
quedaran excloses de la present convocatòria.
Només s'acceptaran projectes presentats dins del termini establert. Si algun dels
documents sol·licitats a l'entitat no es presenta en el termini establert, no s'acceptarà
posteriorment.
La formalització de la sol·licitud suposa l'acceptació de les bases de la convocatòria i
de la resolució de FECOTUR, que serà inapel·lable, i davant la qual no cap recurs.

Comissió de valoració
La Junta Directiva de FECOTUR triarà d'entre els seus membres els que constituiran
la Comissió de valoració de la convocatòria d'ajuts econòmics per a projectes
solidaris d'àmbit social. (d'ara endavant, la Comissió de Valoració del Projecte)
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També podrà convidar a formar-ne part a representants d'altres entitats del municipi,
en atenció a les seves aportacions o coneixements en els àmbits objecte de la
convocatòria.
A la Comissió de Valoració del Projecte correspondrà la decisió sobre la selecció dels
projectes i les seves funcions són:
o La valoració de la idoneïtat de les sol·licituds presentades i la formulació de la
proposta d'atorgament de l'ajut econòmic, que serà elevada a la Junta de FECOTUR.
o L'aplicació dels fons rebuts de FECOTUR per a l'execució del projecte.
o L'assumpció de les responsabilitats relacionades amb el control i seguiment del
desenvolupament del projecte
Resolució de la convocatòria
La resolució de cada sol·licitud es comunicarà a partir del mes d'octubre de 2019 a
través de correu electrònic a cadascuna de les entitats sol·licitants.
Addicionalment, la pàgina web de FECOTUR publicarà els projectes i entitats
receptores de les ajudes.
En dates posteriors a la comunicació de la resolució tindrà lloc un acte
commemoratiu de la concessió de les ajudes al que hauran de concórrer les entitats
receptores.
Per a qualsevol dubte o consulta pot contactar amb els coordinadors de la
convocatòria en els següents números de telèfon: 972 319 533 / 696 423 928 o al
correu electrònic gerencia@fecotur.cat
Els drets i obligacions que es derivin del desenvolupament dels projectes que resultin
adjudicataris de les ajudes, es regularan conforme a les presents bases.
La quantitat assignada s'ingressarà en el compte bancari de l'entitat que desenvolupi
el projecte.
FECOTUR finançarà, respecte dels projectes aprovats, l'ajuda fixada en la resolució

per a l'execució del projecte, de la següent forma: El finançament finalment concedit
es desemborsarà en un 100% a l'inici del projecte.
Control i seguiment del projecte
L'entitat es compromet a executar el projecte conforme al formulari emplenat així com
a la memòria del projecte i en les condicions estipulades a les presents Bases, sense
canvi als pressupostos, les activitats previstes o la programació d'aquestes.
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En acabar el projecte l'entitat s'obligarà a emetre i enviar a la FECOTUR una memòria
final en el termini de 30 dies des de la finalització, en la qual constin especialment les
activitats realitzades, els resultats obtinguts, diferències amb els objectius enumerats
en la sol·licitud, conclusions, així com una memòria econòmica final explicativa de la
distribució de les quantitats aportades per FECOTUR.
FECOTUR podrà sol·licitar, si ho considera oportú, que aquesta memòria inclogui la

justificació de les despeses mitjançant la presentació de còpia de les factures i rebuts
de les despeses realitzades.
Per la seva banda, l'entitat designarà un interlocutor/intermediari responsable del
contacte de la mateixa amb FECOTUR.
FECOTUR podrà sol·licitar a qualsevol moment la informació tècnica i econòmica que

estimi oportuna per completar, verificar o controlar l'execució del projecte. Així
mateix, en cas d'incompliment, gestió inadequada o no presentació de
l'informe quadrimestral i justificació de les despeses realitzades, FECOTUR podrà
deixar sense efecte el finançament del projecte, sol·licitar la devolució de les
quantitats abonades i es guardarà totes les actuacions judicials que estimi oportunes.
Disposicions generals
FECOTUR no es responsabilitza de cap reclamació o conseqüència adversa que

pogués generar-se de forma directa o indirecta a l'execució del projecte, podent
emprendre les accions legals oportunes en cas de veure's afectada per aquestes.
Amb l'objecte de reforçar el compliment de l'objecte i finalitats d'aquesta convocatòria
de bases, FECOTUR podrà comunicar públicament la informació sobre el projecte en
qualsevol de les seves fases en les modalitats d'utilització o mitjans de difusió
existents al temps de la signatura de les presents bases, per a l'àmbit mundial.
Així mateix, en totes les comunicacions/publicacions que es realitzin durant el
finançament del projecte i posteriors, que versin sobre el mateix, s'haurà de fer
esment del patrocini del projecte per part de FECOTUR, incloent-hi el seu logotip en
els materials que corresponguin, tan escrits com en suport digital, en el marc de
la col·laboració entre ambdues entitats. No podrà realitzar-se cap comunicació
referent a l'ajuda concedida o al projecte que la rep, sense prèvia autorització
expressa de FECOTUR.
FECOTUR podrà utilitzar la documentació del projecte i el logotip de l'entitat, en les

seves publicacions, articles o activitats institucionals com a exemple d'actuació, en
aquesta i en futures edicions de la Convocatòria d'Ajudes a Projectes d'Acció Social.
L’ incompliment de les obligacions derivades d'aquestes bases, deixarà sense efecte
el finançament del projecte per part de FECOTUR, que també podrà sol·licitar la
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devolució de les quantitats abonades i es guardarà totes les actuacions judicials que
estimi oportunes. Aquesta decisió requerirà una resolució de la Junta Directiva, que
anirà precedida d'un informe motivat de la Comissió de Supervisió.

L'entitat impulsora del projecte es compromet, en relació amb el tractament de dades
que realitzi en l'execució del Projecte, al compliment del que es disposa en el
Reglament Europeu de Protecció de Dades Legitimació. Per Compliment d’obligació
legal d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del
Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i resta de la
normativa legal vigent en matèria de protecció de dades.

El domicili a l'efecte de comunicacions per a l'entitat sol·licitant serà el que figuri en
la sol·licitud, i per a FECOTUR el de la seva seu social, c/ Dídac Garrell núm. 10 2a.
17230 Palamós. En cas de modificació d'aquest, haurà de comunicar-se a l'altra part
per escrit fefaent o bé per carta o per justificant de recepció.

Palamós, 17 de juny de 2019
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