Bases de la convocatòria d’ajuts 0’7 del Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya.
Introducció
L’objectiu de les presents bases és regular la convocatòria per accedir als ajuts a projectes
socials de cooperació al desenvolupament i/o projectes humanitaris que estiguin relacionats
amb l’àmbit de la psicologia.
Poden ser tant projectes a nivell local com internacional.

Sol·licitants
Entitats sense ànim de lucre degudament constituïdes.
Els projectes es poden presentar conjuntament per més d’una entitat.

Condicions i requisits
Els criteris dels projectes i/o activitats d’interès públic o social elegibles són que:








S’inscriguin dins de qualsevol camp d’aplicació de la Psicologia.
Millorin el benestar de les persones, afavoreixin l’estat psicològic 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 COPC 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.
Només es subvencionarà un projecte per entitat.

No són objecte d’aquesta convocatòria els projectes d’investigació.
No es premiaran projectes que hagin estat subvencionats l’any immediatament anterior.
Els sol·licitants hauran de complir els següents requisits i condicions:
1) El/la responsable del projecte haurà de ser psicòleg/oga i col·legiat/da.
2) Els grups o entitats han de tenir uns parteners o contraparts que donin suport al
projecte.
3) En el cas dels projectes internacionals, els parteners o contraparts estaran en el país
d’implantació del projecte.
4) En el cas dels projectes locals, preferiblement han de comptar amb el suport
econòmic d’altres institucions i/o entitats locals. La cessió d’un espai per part d’una
institució o la inversió de la pròpia entitat en capital humà, econòmic o en l’aportació
d’un espai per desenvolupar un projecte també serà vàlid.
5) En el cas d’haver-se presentat en anteriors edicions, han d’haver justificat
degudament les subvencions i/o ajuts rebuts.

6) Els projectes han de tenir viabilitat i sostenibilitat econòmica i tècnica.
7) Les contraparts hauran de finançar una part del projecte.

Despeses elegibles
Amb els ajuts només es podran justificar despeses directes de la implantació del projecte.
Despeses imputables:
 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.

Despeses NO imputables:
 L’import del contracte subscrit amb gestors que tinguin per finalitat l’administració
del projecte subvencionat.
 Les retribucions ocasionades pel personal administrador.
 Despeses derivades de la realització d’auditories externes sobre la gestió de l’entitat.
 Despeses derivades de la implantació de procediments de control de la qualitat.
 Despeses de dietes, viatge i allotjament que no siguin per beneficiaris.
 No es podran incloure despeses de gestió, viatges, ni compensació econòmica de les
entitats al país d’origen.

Criteris de valoració dels projectes









Justificació tècnica de l’entitat
Anàlisi de necessitats (interès general del projecte)
Participació dels professionals de la psicologia
Número estimat de beneficiaris
Adequació i coherència lògica del projecte (metodologia)
Relació cost-benefici del projecte
Sostenibilitat del projecte
Co-finançament per part d’altres entitats

Durada dels projectes
En cas de projectes guanyadors, la dotació econòmica es destinarà a cobrir despeses
realitzades dins l’anualitat 2019.

Seguiment

Els projectes escollits assignaran una persona representant que es mantindrà en contacte
amb la Junta Directiva de la Secció Psicologia de la Intervenció Social del Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya.
Aquesta informarà de l’evolució tècnica del projecte i de qualsevol altre requeriment que la
Junta Directiva els hi demani.
Els aspectes pressupostaris es coordinaran amb l’administració del COPC.

Justificació final
Una vegada concedit l’ajut, les entitats o grups es comprometen a presentar una justificació
econòmica i tècnica del projecte:
 La tècnica serà una memòria de les activitats realitzades i una valoració de la
implementació del projecte i del nivell d’assoliment dels objectius, així com un resum
i una exposició dels resultats finals del projecte.
 Es podran incloure fotografies o altres suports (díptics, publicacions, etc..) que
il·lustrin el projecte realitzat.
 L’econòmica consistirà en la presentació de les factures de les depeses que
corresponguin a les sol·licitades al projecte aprovat.

Comunicació i imatge
Es valorarà fer una taula rodona on participin totes les entitats i/o grups de psicòlegs que
han estat premiats per a donar a conèixer els projectes.
Per a qualsevol altra presentació pública o difusió que es faci del projecte, els/les
beneficiaris/àries hauran de fer constar el patrocini i la col·laboració del Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya.

Import de la subvenció
El Col·legi destina una partida pressupostària de 10.000 €, a repartir entre els projectes que
seran seleccionats.

Terminis
Les bases són publicades el 29

de juliol de 2019

La data límit de recepció de projectes serà el 29 de setembre de 2019, amb registre
d’entrada segellat a la recepció del COPC.
La resolució dels projectes es notificarà com a molt tard a mitjans del mes de novembre
d’enguany.
La justificació, tan econòmica com tècnica, s’haurà de presentar en el termini màxim d’un
any des de la concessió del premi

Documents per a les sol·licituds
S’haurà de presentar al COPC (a qualsevol de les Seus) la següent documentació:






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):
o Títol del projecte
o Objectius
o Justificació/necessitat detectada
o Beneficiaris (nombre i descripció)
o Breu descripció del projecte
o Metodologia
o Resultats esperats
o Fases i calendari bàsic
o Recursos necessaris (humans i materials)
o Pressupost (ingressos i despeses previstes, cost del projecte, quantitats que
aporten altres entitats, quantitat que es sol·licita al COPC...)
Ingressos previstos

TOTAL
Despeses previstes

TOTAL




o Altres entitats que donen suport econòmic al projecte (demostració
documental)
o Sostenibilitat tècnica i econòmica
o Difusió del projecte
o Participació dels professionals de la psicologia i funcions específiques
o Perspectives de futur
Dades de la contrapart i de la persona responsable al país (en el cas dels projectes
internacionals).
Memòria o descripció de la contrapart.

Procediment d’adjudicació
Un cop tancat el termini de recepció de sol·licituds, la comissió de valoració nomenada per la
Junta Directiva de la Secció Psicologia de la Intervenció Social del Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya, farà una primera valoració inicial avaluant cadascun dels projectes en funció
del criteris de valoració marcats en aquesta convocatòria.
Es farà una proposta de projecte/s adjudicatari/s i d’import subvencionat, que s’elevarà a la
Junta de Govern del COPC, qui donarà el vistiplau a la valoració presentada en la següent
reunió de Junta de Govern.

Es farà pública la resolució a la pàgina web del COPC i es contactarà amb els/les
beneficiaris/àries, indicant-los el suport als projectes presentats i l’import concedit.
En un termini de 15 dies laborals es podran presentar esmenes i al·legacions. Un cop acabat
aquest període es signarà el conveni de patrocini i col·laboració.

Contacte
Per informació general, podeu contactar amb la secretària de seccions del Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya, al mail seccio@copc.cat

