
1a CONVOCATÒRIA 2021 D’AJUDES “SENSE BARRERES” PER 

LA IGUALTAT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 

 

BASES 

Objectiu: 

La convocatòria té per objecte regular la concessió d’ajudes per part de Caixa 

Popular - Caixa Rural Coop. de Crèdit V. per a la realització de projectes que 

treballen per la igualtat de les persones amb discapacitat i que s’hagen de dur a 

terme al llarg de l’any 2022. 

Àmbit territorial d’execució del projecte: 

Comunitat Valenciana. 

Fons disponibles: 

La dotació total és de 10.000 euros: 

1 ajuda de 5.000 euros 

1 ajuda de 3.000 euros 

2 ajudes de 1.000 euros cadascuna 

Els projectes podran finançar-se en part o íntegrament. 

Qui pot sol·licitar-les: 

Podran sol·licitar aquestes subvencions les associacions, entitats socials i 

centres educatius domiciliats al territori de la Comunitat Valenciana que 

complisquen els requisits establits en la convocatòria. Cada entitat podrà 

presentar un sol projecte. 

Documentació a presentar: 

Les entitats sol·licitants hauran de presentar les seues propostes de manera 

telemàtica fins al 31 de gener de 2022. 

Formulari de dades bàsiques, disponible en l’enllaç següent: 

www.caixapopular.es/va/ajudes-sense-barreres 

Voluntàriament, es presentarà la memòria del projecte (a annexar a través del 

formulari) 

Requisits i criteris generals de valoració dels projectes presentats: 

 El projecte treballa per la igualtat de les persones amb discapacitat 

 La continuïtat del projecte. 

 La claredat en la descripció dels objectius, la metodologia, les activitats, 

el pressupost i l’avaluació. 

 El caràcter educatiu i social del projecte. 

http://www.caixapopular.es/va/ajudes-sense-barreres


Jurat: 

Està compost per 5 membres en representació de Caixa Popular. 

A la vista de les propostes rebudes, el jurat seleccionarà els 6 projectes que 

considere més idonis, entre els quals el col·lectiu de treball de Caixa Popular 

triarà els 4 projectes que rebran les ajudes. 

L’ordre de les ajudes als 4 projectes seleccionats vindrà determinat a través 

d’una votació per part dels clients que pertanyen al Club POPUlines de Caixa 

Popular a data 28 de febrer. El projecte més votat obtindrà l’ajuda de 5.000 €, 

el 2n més votat la de 3.000 € i el 3r i 4t projecte obtindran l’ajuda de 1.000 €. 

Caixa Popular podrà sol·licitar la documentació necessària que estime oportuna 

i signarà amb les associacions dels projectes elegits els convenis oportuns de 

col·laboració. 

La resolució del jurat i de les votacions del col·lectiu de treball és de caràcter 

inapel·lable. El resultat final s’anunciarà el mes d’abril del 2022 i es comunicarà 

per escrit a les associacions beneficiàries. Presentar-se a aquesta convocatòria 

suposa l’acceptació de les bases. 

Forma de pagament: 

Quan se signe el conveni de col·laboració, s’abonarà el 100% de la quantitat 

concedida en un compte corrent de Caixa Popular a nom de l’associació. 

Obligacions de les associacions i les entitats beneficiàries: 

Les associacions seleccionades amb què es col·labora estaran obligades a: 

Incorporar la marca Caixa Popular en tots els materials gràfics i suports de les 

activitats objecte d’ajuda que es preparen. També reflectir la participació de 

Caixa Popular en tots els documents, anuncis o notes de premsa que es creen, 

si n’hi haguera. 

Facilitar informació del desenvolupament dels projectes i, en tot cas, la 

memòria del projecte abans del 31 de desembre de 2022. 

 

 

 

 


