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1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

FUNDACIÓN REPSOL posa en marxa una 
convocatòria per a projectes socials que es 
desenvolupen a l'entorn dels complexos 
industrials a les localitats de Tarragona. 
Aquesta convocatòria s'emmarca dins el 
compromís de FUNDACIÓN REPSOL de 
contribuir al benestar de la societat, millorar 
la qualitat de vida de les persones i aconse-
guir un major desenvolupament social, 
educatiu, ambiental i cultural, especialment 
a les zones on la companyia està present.

La participació en aquesta convocatòria 
suposa el compliment i acceptació íntegra 
d'aquestes bases.

La FUNDACIÓN REPSOL es reserva el 
dret de modi�car en qualsevol moment les 
condicions d'aquesta Convocatòria, �ns i 
tot la seva possible anul·lació, i es compro-
met a noti�car amb su�cient antelació les 
noves Bases o, si escau, l'anul·lació 
de�nitiva.

2. LÍNIES D'ACTUACIÓ

Les línies prioritàries d'actuació dels projec-
tes que es presentin a la convocatòria seran:
  

• Col·lectius vulnerables: Podran 
concórrer a aquesta convocatòria 
projectes que afavoreixin la promoció i 
desenvolupament integral de les perso-
nes en situació de pobresa i vulnerabili-
tat, la qual cosa afavoreix la igualtat 
d'oportunitats i la inserció social; 
promoció del desenvolupament social i 
educatiu d'infants i joves de famílies en 
situació de pobresa; projectes de suport 
escolar per a aquests col·lectius i d'oci 

infantil; així com d'atenció a necessitats 
bàsiques, o promoció d'hàbits saluda-
bles i, millora en la qualitat de vida.

• Discapacitat i dependència: Projectes 
que tinguin com a objectiu promoure la 
qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat, oci inclusiu i desenvolupa-
ment psicosocial d'aquest col·lectiu.

L'impacte d'aquests haurà de ser de 
caràcter local, es valorarà molt positivament 
que els projectes es desenvolupin a l'entorn 
proper a Tarragona.
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3. REQUISITS PER PARTICIPAR EN 
LA CONVOCATÒRIA: 

Les entitats que sol·licitin aquests ajuts han 
de reunir els següents requisits.

• Estar constituïdes legalment com a 
entitats sense ànim de lucre i inscri-
tes en el registre corresponent, 
hauran d'acompanyar còpia de la 
inscripció en el registre o�cial en fer 
la sol·licitud.

• Estar domiciliades a Espanya i 
presentar un projecte que es desenvo-
lupi a Tarragona o al seu entorn 
proper.

• Comptar amb almenys un any 
complet de treball continuat des de la 
data d'inscripció en el registre i 
disposar de comptes anuals complets 
de l'últim exercici econòmic tancat.

• Estar al corrent de les obligacions 
�scals i laborals.

No s'acceptaran projectes gestionats per 
particulars o per fundacions o associacions 
d'empreses o grups d'empreses, per obres 
socials de caixes d'estalvi o per entitats 
governamentals.

4. PRESENTACIÓ DE PROJECTES

Els projectes es presentaran per correu 
electrònic a la següent adreça: 
repsoltarragona@repsol.com

S'indicarà en l'assumpte CONVOCATÒRIA 
PROJECTES SOCIALS 2017.

• El projecte es presentarà en una 
memòria descriptiva en format word o 
pdf, amb un màxim de 5 folis i no supe-
rarà 2 megues de capacitat.

• En el projecte s'inclourà nom de la 
persona responsable i correu electrònic i 
telèfon de contacte, així com la pàgina 
web de l'entitat.

• S'inclourà una breu presentació de 
l'entitat promotora del projecte.

• El projecte ha de contenir almenys una 
descripció de la necessitat detectada, el 
col·lectiu bene�ciari al qual s'adreça, el 
nombre estimat de bene�ciaris, les 
activitats previstes i un pressupost detallat.

• A la sol·licitud s'adjuntarà còpia de la 
inscripció en el registre o�cial que 
acrediti que es tracta d'una entitat sense 
ànim de lucre.
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5. CRITERIS DE VALORACIÓ

I. Viabilitat tècnica i econòmica del projecte.

II. Oportunitat social del projecte i ajust a 
les necessitats del grup de bene�ciaris a 
què va dirigit.

III. Innovació: que la iniciativa proposada 
resulti nova i atractiva per a les persones 
que es bene�ciïn del projecte.

IV. Visibilitat i efecte multiplicador: Es 
valorarà positivament que la iniciativa sigui 
un referent per a altres entitats i/o per al 
conjunt de la societat.

V. Nombre de bene�ciaris directes i indirec-
tes, així com característiques i composició 
del col·lectiu atès.

A més, es valoraran positivament els 
projectes d'entitats:

- Declarades d'Utilitat Pública en el cas 
d'associacions.

- Que comptin amb auditoria externa de 
comptes en cas que no sigui legalment 
obligatori.

- Que comptin amb el Segell ONG Acredita-
da de la FUNDACIÓN LEALTAD. 

6. TERMINI D'EXECUCIÓ DELS 
PROJECTES

Els projectes s'hauran d'executar a partir de 
desembre de 2017. En cap cas es �nançaran 
despeses incorregudes amb anterioritat a 
aquesta data.
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7. VALORACIÓ, SELECCIÓ 
I ADJUDICACIÓ DELS AJUTS

Per a la selecció �nal dels Projectes guan-
yadors es crearà un Jurat multidisciplinari 
integrat per membres de l'Àrea Social i de 
Voluntariat, de l'Àrea de Comunicació de 
FUNDACIÓN REPSOL, així com per 
membres de les corresponents àrees del 
Complex Industrial i Institucions i/o organis-
mes o�cials designats especí�cament.

Es distribuirà un ajut total màxim de 15.000 €. 
FUNDACIÓN REPSOL es reserva el dret a 
repartir aquesta quantitat entre una o 
diverses iniciatives si la qualitat dels Projec-
tes rebuts, segons el criteri del Jurat, així ho 
aconsellés. El Jurat constituït a l'efecte 
decidirà la distribució de la dotació econò-
mica. Així mateix, el Jurat podrà declarar 

deserta la convocatòria si considera que els 
projectes rebuts no reuneixen els requisits i 
qualitat desitjables.
 
Les fallades del Jurat seran inapel·lables. 

La/es entitat/s guanyadora/s, haurà/n de 
destinar l'import rebut íntegrament i amb 
caràcter exclusiu a la realització i desenvo-
lupament del Projecte/s guanyador/s.

En tots els casos s'ha d'entendre que 
aquesta col·laboració de FUNDACIÓN 
REPSOL és un ajut per a la realització del 
projecte i en cap cas un compromís de 
�nançament de la integritat del projecte 
presentat.

8. TERMINI DE PRESENTACIÓ 
I SELECCIÓ

Les sol·licituds podran presentar-se �ns al 
dia 19 d'octubre a les 23:59 (GMT + 1). Al 
novembre es publicarà al web de FUNDA-
CIÓN REPSOL la llista dels projectes 
guanyadors. 
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9. FORMALITZACIÓ DE 
LA COL·LABORACIÓ

Els projectes seleccionats hauran d'aportar, 
en el termini de cinc dies hàbils a partir de 
la noti�cació, la documentació que acrediti: 

- Declaració Responsable, segons 
model facilitat per FUNDACIÓN 
REPSOL.

- Acceptació expressa de l'ajut i de 
destinar-lo íntegrament al projecte 
presentat i seleccionat.

- Comptes anuals:
o En el cas de fundacions i associa-
cions declarades d'utilitat pública han 
d'estar inscrites en el registre corres-
ponent.

o La resta d'entitats han de tenir els 
seus comptes aprovats en la seva 
Assemblea General.

- Nom oficial complet de la institució 
titular del compte bancari al qual es 
transferiran els fons.

- Adreça postal completa d'aquesta 
institució.

- Número del compte bancari al qual es 
transferiran els fons.

- Nom del banc receptor dels fons i la 
seva adreça postal completa.

- Certificació bancària de titularitat del 
compte.

- Registre oficial de l'entitat.

- Poders notarials de la persona que 
actua en nom de l'entitat.

Addicionalment, la/s entitat/s bene�ciària/s 
haurà/n de subscriure el corresponent 
conveni de col·laboració si així es sol·licités 
per part de la FUNDACIÓN REPSOL.

Les entitats accepten la presència en 
mitjans, web i altres suports de comunica-
ció, per informar sobre el projecte seleccio-
nat, i facilitaran fotogra�es de les activitats 
que realitzen.
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10. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS
BENEFICIÀRIES

Són obligacions de les entitats bene�-
ciàries, sense perjudici d'altres obligacions 
que siguin d'aplicació, comunicar a FUN-
DACIÓN REPSOL qualsevol desviació que 
es pugui produir en l'execució del projecte 
respecte al projecte presentat (terminis, 
nombre de bene�ciaris, pressupost, activi-
tats previstes) per a la seva aprovació. 

a) Justi�car l'ajuda percebuda en els 
termes previstos en el punt següent.

b) Sotmetre's a les actuacions de 
supervisió que es considerin oportunes 
així com a qualsevol altra de comprova-
ció i control �nancer que es puguin 
considerar convenients per part de la 
FUNDACIÓN REPSOL, aportant tota 
aquella informació que sigui requerida 
en l'exercici de les actuacions.

11. JUSTIFICACIÓ

Les entitats bene�ciàries hauran de presen-
tar una memòria descriptiva de les activitats 
realitzades, així com evidències documentals 
d'abast �nancer i operatiu de l'aplicació al 
projecte de l'aportació rebuda de la FUNDA-
CIÓN REPSOL, en el termini d'1 mes des de 
la �nalització del projecte.

En qualsevol cas, la FUNDACIÓN REPSOL 
podrà dur a terme una auditoria de l'entitat 

en relació a la destinació i aplicació efectiva 
de la referida aportació.

L'entitat està obligada a restituir l'import de 
les aportacions realitzades per la FUNDA-
CIÓN REPSOL en el cas que el projecte es 
cancel·lés o no arribés a desenvolupar-se 
totalment o parcial en el període acordat, i 
en el cas que l'entitat no destini l'aportació 
íntegrament a la celebració del projecte.
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12. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals aportades per les 
entitats s'incorporaran a un �txer automatit-
zat titularitat de la FUNDACIÓN REPSOL 
amb domicili al C/ Acanto núm. 22, Planta 
10, 28045 Madrid, Espanya, el tractament 
de les quals estarà subjecte a la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, i 
la seva normativa de desenvolupament, 
amb la �nalitat d'utilitzar-se per a la realitza-
ció de totes les gestions necessàries per al 
desenvolupament de la present Convoca-
tòria, incloses l'eventual preselecció de 
propostes i la selecció �nal d'aquestes i la 
publicació de les propostes �nalment 
seleccionades. Tot participant té el dret 
d'accedir a aquest �txer i recti�car, 
cancel·lar i/o oposar-se al tractament de les 
seves dades personals. 
En aquest cas, ho haurà de comunicar 
expressament enviant una comunicació 
escrita a l'esmentada direcció.

Les entitats autoritzen expressament, sense 
dret a cap contraprestació i amb caràcter 
inde�nit, al fet que la FUNDACIÓN 
REPSOL pugui fer difusió, en qualsevol 
mitjà de comunicació intern i/o extern que 
estimi oportú, del nom de la proposta i de 
les dades personals dels participants 
(consistents en el seu nom i cognoms) com 
a seleccionats per la convocatòria. 

La publicació del nom d'una entitat com a 
bene�ciària no generarà cap dret a favor 
seu, ja que podria determinar-se amb 
posterioritat que aquesta entitat no com-
pleix amb la resta de condicions recollides 
en aquestes Bases, la qual cosa la faria 
perdre el dret a ser seleccionada, malgrat 
qualsevol publicació prèvia.
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13. DECLARACIÓ DE LES ENTITATS

En presentar les seves propostes, les 
entitats participants garanteixen a la 
FUNDACIÓN REPSOL:

a) Que les propostes presentades són 
originals dels seus autors i/o que tenen 
la lliure disposició de totes les idees, 
imatges o qualsevol altre element que 
incorporin en la seva presentació. Les 
entitats participants seran els únics 
responsables per una eventual infracció 
de qualsevol dret de tercers, i la FUN-
DACIÓN REPSOL quedarà exempta de 
responsabilitat en aquest sentit.

b) Que la informació subministrada no 
conté informació con�dencial.

c) Que tenen plena capacitat jurídica i 
d'obrar per prendre part en la convoca-
tòria i que la seva participació no infrin-
geix cap norma de qualsevol índole.

d) Que assumirà qualsevol dels impostos 
que puguin derivar-se de la seva partici-
pació en aquesta convocatòria, així com 
de l'eventual obtenció d'alguna de les 
aportacions econòmiques previstes.

e) Que la FUNDACIÓN REPSOL no 
serà responsable per cap dany, pèrdua, 
cost, perjudici i/o reclamacions en què 
les entitats participants poguessin 
incórrer o poguessin patir a resultes de 
la presentació de les seves propostes.

14. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L'entitat participant autoritza l'ús per la 
FUNDACIÓN REPSOL del nom i títol de la 
seva proposta, sense límit temporal, per ser 
esmentat a la web de la FUNDACIÓN 
REPSOL o a qualsevol canal o format 
relacionats d'alguna manera amb la FUN-
DACIÓN REPSOL, així com per al seu 

re�ex en els arxius històrics i suports de 
diversa índole de la FUNDACIÓN REPSOL.

L'entitat participant accepta que res en 
aquestes bases l'autoritza o dóna dret a 
utilitzar les marques i logos de la FUNDA-
CIÓN REPSOL.
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15. LEGISLACIÓ I SOLUCIÓ 
DE CONTROVÈRSIES

Aquesta convocatòria, així com qualsevol 
de les relacions derivades de la mateixa 
entre el/s participant/s i la FUNDACIÓN 
REPSOL quedaran sotmeses a la legislació 
espanyola vigent que resulti d'aplicació.
 
Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir 
entre el/s participant/s i la FUNDACIÓN 
REPSOL que no es pogués resoldre 
amistosament pels mateixos serà sotmesa 
als jutjats i tribunals competents de Madrid 
capital.


