
 
 

 

 

CONVOCATÒRIA DE BASES PER AJUTS A INICIATIVES CULTURALS 2020 

 

Amb l’objectiu de regular les diferents sol·licituds de subvenció o ajut que arriben a la Fundació Albert Tomàs i 

Bassols, s’estableix la següent normativa: 

 
1. S’estableixen dues línies d’ajuts: 

a. Per a publicacions, sobre qualsevol mena de suport 

b. Per a activitats socioculturals 

 
 

2. Normes generals: 

a. Les publicacions i les activitats hauran d’estar relacionades amb les finalitats fundacionals:“L’estudi, la 
recerca, la conservació, la promoció, la valorització social i la difusió del coneixement del Patrimoni 

artístic, monumental, cultural i natural de l’Empordà”. 

b. Les publicacions i les activitats hauran d’estar fetes en llengua catalana. 
Excepcionalment, si la publicació va dirigida a un públic internacional, i ha de servir per a donar a 

conèixer les realitats empordaneses a una audiència més global, s’acceptarà que les publicacions siguin 

en llengua anglesa. 

c. Les sol·licituds es presentaran mitjançant els formularis disponibles a la pàgina web 
www.fundacioalbert.cat 

d. Aquests formularis i la documentació que es requereixi en aquestes bases, s’hauran d’adreçar al correu 

de la Fundació: ajuts@fundacioalbert.cat 
e. Les sol·licituds es podran enviar en el moment en què els promotors ho desitgin, però només dues 

vegades l’any, el 31 de maig i el 30 de novembre, un jurat designat per la Fundació avaluarà les 

propostes arribades fins cadascuna de les dates. 
f. Les quantitats totals a distribuir entre les propostes seleccionades cadascuna de les línies s’anunciarà en 

el temps màxim d’un mes després del tancament de cada presentació, i la quantitat atorgada anirà en 

funció de les disponibilitats pressupostàries de la Fundació en aquell moment. 

g. La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, si s'escau: 
- l'acreditació de l'adequació del projecte a l'objecte fundacional 

- si incorre en algun conflicte d'interessos 

- i, en especial, si disposa d’altres ajuts o recolzaments econòmics 
h. La Fundació es reserva el dret de sol·licitar més informació referent a les propostes. 

 

 

3. Un cop concedit l'ajut, el beneficiari s’obliga a: 
a. Fer constar en l’apartat dels crèdits de qualsevol suport emprat, tant de l’edició com de la comunicació, 

el logotip de la Fundació Albert Tomàs i Bassols, tal i com hi seran representats en la mateixa forma i 

mesura els altres col·laboradors del dit projecte. 
b. Tenir informada a la Fundació Albert Tomàs i Bassols sobre qualsevol incidència que alteri o modifiqui 

el projecte presentat. 

c. Lliurar a la Fundació un nombre d'exemplars de la publicació a determinar en cada cas. 
d. Convidar al President i patrons de la Fundació a l’acte o actes que s’organitzin al voltant de l’objecte de 

l’ajut concedit. 
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e. Lliurar, un cop presentat el projecte, el corresponent document (factura) a nom de la Fundació, amb tots 

els requisits de caràcter fiscal que corresponguin. 
 

 

 
4. Línia d’ajuts per a publicacions. 

 

a. Es considera publicació, l’edició de materials en suport paper (llibres, opuscles, revistes) o en suport 

digital (CD – DVD, o altres)  
b. L’ajut atorgat serà fins a un màxim de 1.000€ 

c. Cal presentar un projecte en el qual s’especifiqui: 

1- Títol 
2- Descripció sintètica del projecte (màxim 2 folis) 

3- Beneficiari / promotor de l'actuació (amb NIF corresponent) 

4- Motivació i objectius 
5- Import sol·licitat 

6- Pressupost complert, incloent altres ajuts o subvencions sol·licitadespel mateix projecte 

 

 
5. Línia d’ajuts per a activitats socioculturals. 

 

a. Es consideren activitats socioculturals aquelles que es duen a terme de cara a un públic determinat, de 
forma puntual al llarg de l'any, i dins l’àmbit dels Estatutsde la Fundació. 

b. L’ajut serà fins a un màxim de 500€ 

c. Cal presentar un projecte en el qual s’especifiqui: 
1- Títol 

2- Descripció del projecte o de l’esdeveniment. 

3- Dia i lloc de la realització. 

4- Beneficiari / Organitzador (amb NIF corresponent) 
5- Motivació i objectius 

6- Import sol·licitat 

7- Pressupost aproximat de despeses, incloent altres ajuts o subvencions sol·licitades pel mateix. 
8- Especificar si l'activitat és gratuïta, i en cas contrari, el preu de l'entrada. 

 


