Convocatòria d’ajuts del Fons de Solidaritat de la UAB
Convocatòria EXTRAORDINÀRIA de projectes orientats a reduir
l’impacte social negatiu de la Covid-19
Bases Reguladores

22 de desembre de 2020
Bellaterra Campus UAB (Cerdanyola del Vallès)

0. El Fons de Solidaritat de la UAB davant les conseqüències de la Covid-19
Com a universitat socialment compromesa i alineada amb els esforços per l’assoliment dels
reptes globals de benestar, la Universitat Autònoma de Barcelona treballa per a la promoció
d’accions de cooperació i solidaritat que posin a disposició de la Justícia Global l’expertesa i
el potencial transformador de la comunitat UAB.
Des de l’any 1993, la Fundació Autònoma Solidària gestiona el Fons de Solidaritat de la UAB,
un instrument que, a través de les aportacions d’estudiants, PDI i PAS, serveix per
subvencionar i acompanyar projectes de cooperació i educació per a la justícia global liderats
per membres de la mateixa universitat.
Aquest curs, el Fons de Solidaritat obre dues convocatòries (FS XXXVIII per a PDI/PAS i
ES2020-2021 per a estudiants de postgrau) destinades a impulsar projectes de cooperació
internacional per a la generació d’aliances entre la UAB i universitats del Sud Global que
contribueixin a comprendre i transformar les causes i els efectes dels problemes estructurals
a escala internacional.
La crisi sanitària provocada per l’epidèmia de la Covid-19 ha generat una onada de
conseqüències socials i econòmiques que tenen un impacte profund en les condicions i
estructures de benestar. A Catalunya, la incidència de la pandèmia registra xifres gravíssimes
i les mesures adoptades per a la seva prevenció i eradicació impliquen una sèrie d’afectacions
socials a tots els nivells.
Aquesta múltiple problemàtica colpeix especialment els sectors socials més vulnerabilitzats i
accentua les desigualtats i opressions de col·lectius que ja es trobaven en situació de risc
d’exclusió social.
Des de l’inici de la crisi sanitària, la contribució de la Universitat i dels agents del sistema
científic i del coneixement ha estat imprescindible per fer front a la pandèmia. De la mateixa
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manera, l’organització de la societat civil és cabdal per a la consolidació d’un teixit social
cohesionat, solidari, generador de resistències i defensor dels drets de totes les persones.
Aquesta convocatòria extraordinària té la finalitat específica de promoure, impulsar i
acompanyar iniciatives socials de la UAB en aliança amb la societat civil que actuïn sobre les
conseqüències socials negatives de la Covid-19.

1. Objecte de la convocatòria
Son objecte d’aquesta convocatòria projectes d’iniciativa social orientats a prevenir, reduir i/o
revertir l’impacte social de la pandèmia de la Covid-19 a l’àmbit territorial català i/o estatal.
Les iniciatives subvencionables per aquesta convocatòria han de respondre específicament a
una o diverses necessitats socials relacionades directament o indirecta amb els efectes de la
pandèmia.
Com a resposta davant d’una situació extraordinària de crisi, l’assoliment dels seus objectius
ha d’incidir en la millora la realitat social en el curt i/o mitjà termini.
Les iniciatives incloses en aquesta convocatòria son complementàries a les accions
subvencionables per les convocatòries ordinàries del Fons de Solidaritat. Es permet la
presentació de sol·licituds en més d’una convocatòria, sempre que es compleixin els requisits
establerts en els respectius documents de bases reguladores.

 Àmbits d’actuació:

son subvencionables projectes relacionats amb qualsevol dels
eixos següents:
- Educació en igualtat de drets i oportunitats
- Salut comunitària i atenció a situacions de malaltia
- Justícia de gènere
- Migracions, asil i antiracisme
- Protecció a la infància i adolescència en risc d’exclusió social
- Atenció i suport a les persones en situació de dependència i democratització de les
cures
- Atenció a la diversitat funcional i a les necessitats educatives específiques
- Atenció a persones en l’àmbit penitenciari i/o post-penitenciari
- Justícia econòmica i enfortiment del teixit socioeconòmic
- Governança i prevenció de la polarització social

De la mateixa manera, poden ser objecte de finançament propostes centrades en la defensa
no violenta de drets fonamentals i d’acompanyament i suport a col·lectius que no constin al
llistat anterior.

 Tipus d’accions:

són objecte de subvenció, de manera prioritària, les propostes de
formació, acompanyament social, assessoria tècnica i recerca aplicada a la transformació
social.

 Àrea geogràfica:

les propostes han d’implementar-se a l’entorn social de la UAB,
entenent com a tal el territori català i, per extensió, l’àmbit territorial de l’Estat espanyol.
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Es prioritzaran les propostes d’àmbit local i les propostes orientades a àrees geogràfiques
especialment rellevants segons les necessitats identificades i/o la vinculació territorial amb
la UAB.
No es subvencionaran projectes d’àmbit internacional. Per a iniciatives d’aquest abast,
vegeu la convocatòria FS XXXVIII – Línia 1.
Queden excloses de la convocatòria les accions focalitzades en la promoció de l’educació
per a la justícia global a la UAB sense una dimensió d’intervenció directa (projectes de
sensibilització, comunicació, millora de la qualitat docent o recerca a la UAB. Per a
iniciatives d’aquest tipus, vegeu la convocatòria FS XXXVIII – Línia 2).

1.2. No són objecte d’aquesta convocatòria




Projectes de recerca científica sobre la malaltia de la Covid-19.



Treballs de fi de carrera, tesines i tesis doctorals sense dimensió de transferència i
transformació social.



Projectes de l’àmbit de les ONGDs sense implicació universitària.

Projectes no centrats a revertir les conseqüències socials directes i/o indirectes de la
pandèmia de la Covid-19.

2. Període d’execució
Els projectes s’han d’iniciar durant l’any 2021 i poden tenir una durada màxima de 18 mesos.

3. Sol·licitants
3.1. Equip UAB
Poden sol·licitar ajuts en el marc d’aquesta convocatòria extraordinària el personal docent i
investigador (PDI) i el personal d’administració i serveis (PAS) de la UAB.
Totes les persones participants en un mateix projecte han de presentar una única sol·licitud
conjunta, per a la qual s’ha de designar un/a responsable. La participació directa i activa de
totes les persones membres del projecte serà requisit indispensable i s’haurà de detallar al
formulari de la convocatòria, indicant la seva vinculació amb la UAB i el rol que
desenvoluparan en el marc del projecte finançat.
La persona responsable haurà de liderar l’acció, exercir d’interlocutora amb la Fundació
Autònoma Solidària i participar directament en la realització de l’activitat proposada, en tots
els casos.
No es podran atorgar ajuts en el marc d’aquesta convocatòria a les persones de la comunitat
universitària que constin com a responsables de projectes pendents de justificació i/o amb
projectes oberts en convocatòries anteriors.
No podran sol·licitar ajuts en el marc d’aquesta convocatòria els estudiants de grau, postgrau
o doctorat sense vinculació contractual amb la Universitat. Tanmateix, la participació directa
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i activa d’ estudiants de doctorat i/o de postgrau en propostes liderades per personal PDI o
PAS es valorarà positivament.

3.1. Contrapart
Les sol·licituds han de presentar-se en una estructura de col·laboració en partenariat entre
l’equip de la UAB i una organització contrapart.
L’equip UAB serà responsable de liderar i coordinar la proposta en la seva globalitat, i actuarà
en nom de la contrapart en la interlocució amb la Fundació Autònoma Solidària. La persona
que consti com a responsable del projecte a la UAB serà responsable de la rendició de
comptes i justificació tècnica i econòmica que es desprengui de la proposta implementada.
Poden esdevenir contraparts:




Institucions d’àmbit públic.



Moviments socials, plataformes ciutadanes i organitzacions informals d’acció
col·lectiva amb antecedents de treball, capacitat organitzativa i activitat demostrable
en el moment de la sol·licitud.

Entitats privades d’iniciativa social: ONGDs, associacions, cooperatives,
fundacions i altres entitats i institucions sense ànims de lucre que treballen a l’àmbit
del benestar i el desenvolupament.

La contrapart ha de tenir un rol directe i estructural en la proposta i la seva participació ha de
permetre vehicular la intervenció al territori on s’implementa.
Les sol·licituds presentades poden comptar amb més d’una contrapart. En aquest cas, caldrà
justificar degudament el valor afegit de tots els agents implicats.

4. Dotació econòmica



La Convocatòria extraordinària del Fons de Solidaritat de la UAB disposa d’una
dotació total de 30.000 €.



L’ import màxim a sol·licitar per projecte és de 10.000 €.

La comissió avaluadora es reserva el dret de fer propostes de finançament total o parcial als
projectes seleccionats a partir dels criteris establerts en aquestes bases.
No es podran cobrir despeses de caràcter administratiu originades a la UAB ni es podrà
destinar l’ajut a la remuneració dels serveis professionals dels participants de la Universitat i
no es podran cobrir despeses de funcionament generals de grups o associacions.
En cas d’haver-hi desplaçaments i/o dietes degudament justificats per part de membres de la
UAB i de la contrapart, l’import el seu cost podrà cobrir-se parcialment o total.
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5. Formalització de les sol·licituds, documentació i termini de presentació
Per formalitzar la sol·licitud, és imprescindible fer arribar la documentació següent:
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

Formulari tècnic degudament omplert amb el detall de la proposta (disponible al
web de la FAS).
Formulari econòmic amb el pressupost del projecte desglossat (disponible al
web)
Document d’aliança amb la contrapart on es justifiqui l’interès de l’acció i es faci
constar la voluntat de participació activa. En cas d’existir, es pot fer constar altra
documentació que acrediti els contactes previs o els antecedents de col·laboració
entre les parts.
Breu CV de cadascun dels membres que participin del projecte, on quedi
recollida la seva vinculació a la UAB i la seva experiència i formació més rellevant
en l’àmbit temàtic del projecte (màxim una pàgina per membre).

En cas de disposar-ne, podrà fer-se arribar la informació complementària següent:
5.5.

5.6.

En cas de cofinançament, documentació acreditativa de partenariat, aportació de
l’agent co-finançador i document informatiu del marc de col·laboració entre el grup
sol·licitant i l’agent co-finançador.
Si es considera, informació addicional d’interès per a l’avaluació de la proposta.

Els documents 5.1., 5.3., 5.5., hauran d’estar firmats electrònicament per la persona a qui
correspongui.
Els document 5.2. haurà d’estar en format editable Excel.



La documentació anterior s’ha de lliurar en format digital i en un sol correu electrònic
a: fas.cooperacio@uab.cat




Cal indicar com a assumpte del correu: “Fons Solidaritat Covid”



La data màxima de recepció de sol·licituds és el 26 de febrer de 2021, a les 15:00
hores.

El període de recepció de sol·licituds s’obrirà el dia 11 de gener de 2021 a les 9:00
hores.

6. Criteris de valoració dels projectes
6.1. Valoració de la persona i/o grup sol·licitant



Expertesa i experiència en la temàtica del projecte. Confluència de l’àmbit de la
proposta amb l’activitat professional a la UAB i/o les línies d’activitat docent i
investigadora de la persona responsable del projecte i l’equip sol·licitant.



Treball en xarxa. Actuació en el marc d’un grup de la UAB i en col·laboració amb
altres agents de la UAB (centres, departaments, instituts, serveis).
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Equips multidisciplinaris. Formació d’un grup sol·licitant divers en àrees d’expertesa
i aproximacions a la temàtica a abordar. Es valorarà molt positivament la participació
estructural d’estudiants de doctorat i/o postgrau de la UAB.



Implementació de projectes socials i de cooperació. Antecedents demostrables en
transferència de coneixement per a la transformació social. Es valoraran positivament
les experiències de col·laboració amb la societat civil així com els antecedents de
gestió i lideratge de projectes socials i/o de cooperació internacional. En el cas de
grups o persones a qui s’hagi atorgat amb anterioritat una subvenció del Fons de
Solidaritat, es tindran en compte els resultats i la gestió dels projectes anteriors.

6.2. Valoració de la contrapart




Arrelament al territori. Vinculació de la contrapart a l’àmbit territorial del projecte.



Model organitzatiu. Característiques de la contrapart (model participatiu, òrgans de
govern, antecedents, recorregut). Es valorarà positivament la relació activa amb altres
organitzacions en la temàtica així com la participació en entitats de segon nivell.



Aliances estratègiques. Es valoraran positivament els antecedents de col·laboració i
vinculació consolidada entre el grup UAB i la contrapart. En cas de noves aliances, es
valorarà la visió de continuïtat de la col·laboració entre el grup de la UAB i la contrapart.

Vinculació amb la temàtica del projecte i representativitat. Experiència de treball
en l’àmbit temàtic central del projecte. Es valorarà positivament la representació directa
dels col·lectius identificats com a població diana de la proposta.

6.3. Valoració del projecte



Rellevància de la necessitat social identificada. Adequació a les necessitats,
prioritats i possibilitats de la població diana.



Pertinència de la intervenció com a estratègia per prevenir i/o revertir la situació de
necessitat/problemàtica/injustícia identificada.



Aplicabilitat de resultats visibles i quantificables en el curt termini i amb relació a la
problemàtica assenyalada.




Participació activa de la població protagonista en les diferents fases del projecte.



Impacte previsible en termes reducció de les desigualtats i generació de capacitats
d’acord als àmbits d’actuació establerts a aquesta convocatòria.



Sostenibilitat dels objectius assolits i aplicabilitat i potencial de rèplica de l’experiència
a més gran escala i/o en altres entorns.



Contribució del projecte a un programa o pla més ampli amb objectius a mig i llarg
termini i amb capacitat d’ incidència a les polítiques públiques de l’àrea geogràfica
d’implementació.



Inclusió d’actuacions de transferència social i retorn a la comunitat UAB que
permetin la divulgació dels resultats obtinguts a través de la gestió en obert del
coneixement.

Viabilitat econòmica, política, sociocultural, mediambiental, tècnica i científica del
projecte. Adequació dels recursos previstos amb relació als objectius i activitats
plantejades i el seu compliment.
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Quedaran excloses del procés d’avaluació les propostes que no s’alineïn amb els objectius i
criteris de la convocatòria així com aquelles propostes que no estiguin degudament detallades
als formularis de sol·licitud i per les quals no s’aporti la documentació requerida.

7. Procediments d’adjudicació econòmica
7.1. Acceptació
La resolució de la convocatòria tindrà caràcter definitiu i es publicarà al web de la Fundació
Autònoma Solidària, indicant el nom del projecte i la quantitat total assignada.
En el termini de 30 dies posteriors a la data de publicació de la resolució definitiva, les
persones responsables dels projectes aprovats hauran d’enviar a la Fundació Autònoma
Solidària la següent documentació:





Un correu electrònic on es manifesti l’acceptació de l’ajut.
La reformulació del projecte i del pressupost, si l’import atorgat no equival al 100%.
El cronograma d’activitats actualitzat amb la data d’inici efectiva i de finalització del
projecte, si escau.

Un cop rebuda aquesta documentació, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació
Autònoma Solidària, amb el vistiplau de la persona responsable del projecte, signaran un
conveni de col·laboració, on s’establiran els drets i obligacions de les parts implicades.
En cas de no notificar-se l’acceptació de la subvenció en el termini establert, es considerarà
que la subvenció no ha estat acceptada i l’import quedarà a disposició del Fons de Solidaritat
per a la subvenció d’altres accions.
La totalitat de la despesa de la quantitat rebuda en concepte d’ajut s’haurà d’efectuar en els
períodes acordats i respecte les partides aprovades.
Totes les persones que s’hagin de desplaçar per desenvolupar tasques vinculades als
projectes, han de disposar d’una assegurança.
L’atorgament de l’ajut no té caràcter permanent i està subjecte a limitació pressupostària. La
Fundació Autònoma Solidària no està obligada a l’assignació de nous ajuts a les persones
responsables dels projectes per a exercicis successius.
En el cas de projectes cofinançats amb ajuts pendents d’adjudicació en el moment de la
resolució d’aquesta convocatòria, s’informarà de la denegació o adjudicació dels ajuts, de
l’import finalment atorgat i de les possibles variacions respecte als objectius del projecte.

7.2. Forma de pagament
Els projectes aprovats rebran un 70% de la quantitat total atorgada a l’inici del projecte i
el 30% restant es tramitarà al final del projecte, prèvia recepció de la documentació de
justificació, segons el que s’especifica al punt 8 d’aquestes bases.
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A partir de demandes justificades es poden acordar altres sistemes de pagament que s’ajustin
millor a les característiques del projecte i de les despeses d’aquest.
La Fundació Autònoma Solidària farà efectiu el pagament dels ajuts atorgats mitjançant la
transferència dels imports al número de compte de la Universitat Autònoma de Barcelona. La
Universitat Autònoma de Barcelona serà responsable d’obrir un centre de cost específic per
cada projecte aprovat i ingressar-hi l’import corresponent.
El finançament ha d’anar destinat únicament al desenvolupament del projecte pel qual s’ha
atorgat l’ajut i en estricte compliment de l’establert al pressupost i les seves possibles
reformulacions.

7.3. Seguiment i modificacions
En el cas de projectes amb una durada superior a 12 mesos, el personal tècnic de la FAS
podrà sol·licitar una reunió de seguiment en la qual la persona responsable del projecte
presentarà un informe que reculli el grau d’execució de les activitats i del pressupost.
És necessari que la persona responsable comuniqui per escrit i via correu electrònic a la
Fundació Autònoma Solidària qualsevol modificació substantiva del projecte amb un mínim
de 30 dies naturals d’antelació o, en el seu defecte, al més aviat possible des de la identificació
de la necessitat de canvi.
Es considera una modificació substantiva aquella que:




implica un canvi en els objectius específics i/o resultats del projecte i/o
suposa una desviació superior al 10% i per un mínim de 500 € en qualsevol de les partides
pressupostades en el projecte aprovat.

Cal haver rebut l’acceptació per escrit per part de la Fundació Autònoma Solidària abans
d’implementar qualsevol canvi substantiu al projecte.

7.4. Revocació de l’ajut
La Fundació Autònoma Solidària podrà revocar total o parcialment l’ajut atorgat quan no es
respectin els terminis establerts o quan es modifiqui significativament el contingut de l’activitat
realitzada sense que aquestes alteracions hagin estat prèviament autoritzades.
La no presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa detallada a
l’apartat 8 d’aquest document podrà suposar la revocació de l’ajut, el retorn de l’import total
atorgat i la impossibilitat que la persona responsable pugui participar en projectes futurs
finançats del Fons de Solidaritat de la UAB.
En qualsevol d’aquests casos, la revocació es farà per escrit a l’atenció de la persona
responsable del projecte. En cas que aquesta, per motius diferents als exposats en aquest
apartat, decideixi renunciar al desenvolupament del projecte que ha rebut l’ajut del Fons de
Solidaritat de la UAB, haurà de presentar a la Fundació Autònoma Solidària un escrit on
manifesti la renúncia a l’import concedit, indicant-ne els motius.
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8. Justificació del projecte
En el termini màxim de 60 dies posteriors a la data acordada de finalització del projecte,
caldrà aportar la documentació justificativa de la intervenció, que consisteix en:
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Memòria tècnica i informe econòmic: es presentarà seguint el formulari
corresponent de justificació tècnica. Ha de recollir amb detall el desenvolupament
abast del projecte.
Informe econòmic del projecte: es presentarà seguint el formulari corresponent
de justificació pressupostària. Recollirà amb el màxim detall les despeses
realitzades i la relació de les factures i comprovants.
Certificat expedit per la Gestió Econòmica del Departament on s’allotja el
projecte que acrediti que la informació econòmica justificada coincideix amb els
moviments del centre de cost corresponent i que les factures imputades estan a
disposició de la Fundació Autònoma Solidària per a qualsevol revisió.
No es podran cobrir a càrrec del Fons de Solidaritat aquelles despeses que no es
presentin amb els corresponents justificants.
Documentació gràfica: material gràfic i/o audiovisual il·lustratiu del projecte
(mínim de 5 fotografies o 1 vídeo descriptiu del projecte i il·lustratiu de les activitats
realitzades).
La persona representant del projecte serà la responsable del tractament de les
dades personals així com dels drets d’imatge de les persones i institucions que
apareguin en aquesta documentació.
Fonts de verificació: han d’estar vinculades als resultats assolits i poden ser
recursos elaborats, informes, registres, actes, materials de difusió, repositori de
bones pràctiques, o d’altres que es considerin adients i siguin representatius de les
activitats realitzades durant el projecte.

La documentació anterior s’ha de lliurar en format digital i en un sol correu electrònic a:
fas.cooperacio@uab.cat.
Els documents 8.1. i 8.3. hauran d’estar firmats electrònicament per la persona que
correspongui.

9. Visibilitat i difusió de les activitats del projecte
En tots els materials, sigui quin sigui el seu suport (articles de premsa, tríptics, cartells, webs,
vídeos, material docent, etc.) s’ha de fer constar la cita: “Amb el suport del Fons de Solidaritat
de la Universitat Autònoma de Barcelona”, i s’ha d’adjuntar el logotip de la Fundació Autònoma
Solidària i de la Universitat Autònoma de Barcelona, que serà facilitat pel personal tècnic de
la FAS. És necessari lliurar aquest material en el moment de la justificació del projecte com a
Fonts de Verificació.
La Fundació Autònoma Solidària podrà utilitzar aquesta documentació, així com el material
gràfic i els informes dels projectes per fer difusió del Fons de Solidaritat de la UAB.
La Fundació Autònoma Solidària podrà sol·licitar la participació de la persona responsable del
projecte i/o de l seu equip en actes de difusió i comunicació del projecte i els seus resultats a
l’àmbit universitari de la UAB.
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10. Privacitat i protecció de dades
Totes les dades proporcionades per les persones sol·licitants d’aquests ajuts econòmics seran
tractades d’acord amb el principis establerts en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 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 (RGPD) i en
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (LOPD-GDD), assumint les responsabilitats que es derivin de l’incompliment
d’aquesta obligació.

11. Més informació
Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la Fundació Autònoma Solidària
(www.uab.cat/fas/). Per a dubtes concrets i assessorament sobre la convocatòria, podeu
contactar per correu electrònic a fas.cooperacio@uab.cat.
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