
 

 

 

 

Bases del concurs per a l’adjudicació del 0,7% dels ingressos anuals de la Fundació 
d’Atenció Primària de la CAMFiC 

 

La Comissió de Cooperació i Salut Internacional (COCOOPSI) de la Societat Catalana de Medicina 

Familiar i Comunitària (CAMFiC) convoca l’edició 2016-2017 dels ajuts destinats al finançament 

total o parcial de projectes de cooperació sanitària realitzats per ONG, fundacions, associacions 

professionals o altres entitats associatives sense ànim de lucre. 

Les bases i característiques d’aquesta convocatòria són les següents: 

 

1) Dotació econòmica: 
La dotació econòmica a adjudicar és l’equivalent al 0,7% dels ingressos anuals (2015-2016) de la 

FAP/CAMFiC (31.373 €). Aquesta quantitat pot atorgar-se a un únic projecte o distribuir-se 

entre diferents projectes. La convocatòria de l’any passat va quedar deserta per aquest motiu 

aquest any la dotació correspon a la dels ingressos de dos anys. 

2) Requisits: 
Hi poden optar ONG, fundacions, associacions professionals o altres entitats associatives sense 

ànim de lucre, legalment constituïdes (registre departamental de la Generalitat de Catalunya o 

altre orgue equivalent d’altres autonomies) com a mínim un any abans de la data de la 

convocatòria i que implementin projectes orientats al desenvolupament en l’àmbit de la 

cooperació i/o de la Salut Internacional.  

 

A més, l’entitat sol·licitant assumeix el compromís de presentar un informe final abans dels tres 

mesos següents a la data de finalització de l’activitat objecte del finançament rebut, on 

s’indiquin els resultats obtinguts, el grau de compliment d’objectius, les causes de possibles 

desviaments d’aquests objectius i el certificat expedit pel tresorer o persona apoderada 

conforme la documentació comptable existeix, és correcta i es troba a disposició de l’òrgan 

auditor nomenat per la COCOOPSI si fos oportú. En circumstàncies especials degudament 

argumentades, la COCOOPSI podrà demanar també informes parcials o de seguiment del 

projecte durant el seu desenvolupament. Igualment, l’entitat es compromet a esmentar la 

CAMFiC en qualsevol publicació, informe, document o material editat relatiu al projecte. 

 
Documentació que cal presentar: 

a) Document acreditatiu de la personalitat jurídica. 

 
b) Memòria breu (màxim 20 fulls) descriptiva del projecte en la que constin: a) els objectius 

generals i específics, b) la metodologia de treball, c) el cronograma per fases si procedeix i, d) el 
pressupost desglossat per activitats i conceptes. 
 

c) En cas d’haver presentat el projecte de manera simultània a diversos finançadors, cal citar-los. 
Si el projecte ja ha estat parcialment finançat per altres entitats, cal citar-les. 
 

d) La informació general que considerin adient per a facilitar la comprensió del projecte i de les 
activitats (memòria anual d’activitats, altres projectes, publicacions etc.) com a “Annex” a la 
memòria del projecte. 
 

 



 

 

 

 

3) Calendari: 
La documentació s’ha de lliurar via e-mail a la secretaria de la FAP/CAMFiC 

secretariatecnica@camfic.org abans de les 14 hores del dia 22 de setembre de 2017. En cas 

que la documentació estigui incompleta la COCOOPSI podrà concedir un termini per a aportar 

els documents que estimi requeribles. 

4) Criteris de valoració: 
Es valoraran preferentment els projectes orientats al desenvolupament o al co-

desenvolupament sanitaris en el marc de l’atenció primària de salut i de caràcter assistencial. 

Altres objectiu que es ponderaran són a) la integració del projecte dins la xarxa d’atenció 

sanitària del país receptor, b) la contractació de personal local (especialment dones), c) la 

valoració del possible impacte mediambiental del projecte, d) la sostenibilitat futura de les 

activitats i e) la dimensió investigadora. 

5) Procés de selecció de projecte: 

Els responsables de Projectes de la COCOOPSI puntuaran independentment els projectes rebuts 

segons un barem prèviament establert. El projecte millor puntuat serà proposat com a resolució 

a la Presidenta de la CAMFiC, que n’autoritzarà si s’escau l’ajut en la data que s’estableixi 

oportunament. El projecte guanyador i la puntuació obtinguda es faran públiques a la plana 

web de la CAMFiC. Posteriorment la FAP/CAMFiC farà entrega de l’import als responsables del 

projecte guanyador en un acte públic al qual seran citats oportunament. 

Com ja s’ha esmentat abans, i a criteri dels avaluadors, l’import de l’ajut podrà distribuir-se 

entre el projecte guanyador i fins a dos accèssits. També podrà declarar-se deserta l’adjudicació 

decidint-se la readmissió del termini de sol·licituds fins a 22 de setembre.  

La decisió final podrà ser objecte de revisió a sol·licitud dels interessats, obrint-se un termini de 

15 dies per estimar o no les al·legacions aportades i en tal cas reobrir el període de resolució 

que en aquest cas serà ja final sense dret a apel·lació. Els sol·licitants accepten aquesta 

resolució inapel·lable pel simple fet de presentar la seva sol·licitud. 

 

6) Després de la implementació 

L’entitat guanyadora haurà de presentar la memòria a la CAMFiC d’acord amb les disposicions 

de l’apartat 2 i adjuntar-hi algun material fotogràfic que restarà a la seva disposició a efectes de 

difusió en els orgues habituals de comunicació amb els socis. A més, els resultats es 

presentaran de forma oral en un acte públic dirigit als socis de la CAMFiC interessats. 

L’entitat guanyadora o els investigadors conservaran la propietat intel·lectual del material 

científic fruit del projecte. No obstant, hauran de citar a la CAMFiC en l’apartat de finançadors 

de qualsevol publicació científica i en la seva web o memòria. Igualment es comprometen a 

publicar la totalitat o una part dels seus resultats al Butlletí de la CAMFiC 

 

Ben cordialment, 

Comissió de Cooperació i Salut Internacional (COCOOPSI) 
Fundació d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 

(FAP/CAMFiC) 
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