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BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2021 D’AJUTS A 
INICIATIVES PROPOSADES PELS SOCIS 

 
1. Les iniciatives que es proposin, s’han d’ajustar als objectius de la nostra 

associació, establerts en l’article 4 dels estatuts, on es defineix com a objectiu 
principal la promoció de la regeneració urbana i la rehabilitació sostenible. 

2. D’acord amb els objectius esmentats, podríem distingir diferents modalitats de 
propostes: 

a. Iniciatives de cooperació internacional, en l’àmbit de la regeneració 
urbana i la rehabilitació d’edificis. 

b. Iniciatives de cooperació local i nacional, en l’àmbit de la regeneració 
urbana i la rehabilitació d’edificis. 

c. Projectes de recerca, en l’àmbit de la regeneració urbana i la 
rehabilitació d’edificis, relacionats preferentment amb estructures 
formals universitàries. 

d. Activitats de formació per millorar capacitats en la regeneració urbana i 
la rehabilitació d’edificis i en la difusió del mètode RehabiMed. 

e. Activitats de sensibilització respecte a la importància de salvaguardar el 
patrimoni arquitectònic como factor de desenvolupament sostenible. 

f. Impulsar el diàleg entre cultures, generacions y gèneres, mitjançant la 
preservació de la identitat històrica y cultural del patrimoni arquitectònic. 

g. Donar recolzament tècnic a ONGs i autoritats locals, en les seves 
activitats relacionades amb la regeneració urbana i la rehabilitació 
d’edificis. 

h. Altres tipus d’accions orientades als objectius de RehabiMed. 
3. Àmbit d’acció. 

Les propostes plantejades poden desenvolupar-se a nivell local, nacional i 
internacional sempre des d’una vesant de cooperació al desenvolupament. 
L’àmbit mediterrani és prioritari, però aquest fet no exclou cap lloc del mon. 

4. Requisits dels beneficiaris dels ajuts.  
Ser soci de l’associació. Només es finançarà una iniciativa per convocatòria i 
associat. 

5. Període d’execució.  
Les activitats subvenciones s’hauran d’executar dins el termini de 2 anys des 
de l’aprovació de l’ajut i segons el calendari proposat pel sol·licitant. 

6. Formalització de les sol·licituds. 
Les sol·licituds es presentaran mitjançant el formulari “on line” disponible a: 
https://forms.gle/yAeRb8thJ9az4unM7 web, abans del termini establert per a la 
convocatòria. 

7. Contingut de les sol·licituds 
a. Títol de la iniciativa. 
b. Responsable del projecte. Participants del projecte socis Rehabimed i 

d’entitats externes. 
c. Breu descripció del projecte. Objectius, desenvolupament i resultats 

esperats. 
d. Lloc de desenvolupament. 
e. Calendari previst. 

https://forms.gle/yAeRb8thJ9az4unM7
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f. Pressupost total, import sol·licitat i % de cofinançament extern a 
l’associació.  

8. Resolució de la convocatòria 
La convocatòria es resoldrà als 60 dies del seu tancament i els resultats es 
faran públics al web de l’Associació. Una Comissió formada per cinc membres 
de la Junta de RehabiMed farà l’avaluació de les propostes. 

9. Seguiment i justificació de les activitats. 
Un membre de la Junta de RehabiMed serà nomenant responsable del 
seguiment de cada projecte i interlocutor amb el beneficiari. Amb ell caldrà:  

a. Informar dels terminis reals d’execució de les activitats. Cronograma 
original o ajustat de l’activitat. 

b. Informar de tot tipus d’imprevistos, retards, etc.. i justificar-los. 
c. Informes de seguiment dels treballs (si s’escau) 
d. L’informe final de resultats s’haurà de presentar abans dels dos mesos 

del tancament de les activitats previstes. 
e. Amb l’informe final de resultats s’hi inclourà la memòria econòmica i 

s’adjuntaran els justificants de les despeses.  
10. Pagament dels ajuts. 

L’import dels ajuts atorgats es pagarà en dos terminis, el 50% en la signatura 
del conveni d’adjudicació i la resta un cop presentat l’informe final i la memòria 
econòmica. En els casos que es requereixi, el segon 50% es pot pagar 
parcialment en completar i justificar etapes establertes en la proposta.  

11. Difusió de les activitats. 
El beneficiari dels ajuts, es compromet a donar difusió de les activitats 
desenvolupades i ha fer constar la contribució de RehabiMed en les mateixes. 

12. Revocació dels ajuts. 
Cas de no realitzar-se l’activitat proposada, o de no respectar-se la proposta 
inicial sense acceptació prèvia de RehabiMed, es reemborsarà l’import ja 
abonat en el termini de 30 dies del compliment dels terminis establerts.  

13. Participació. 
La participació en aquesta Convocatòria significa l’acceptació de les presents 
Bases i del dictamen de la Comissió creada a l’efecte, el qual serà inapel·lable. 

14. Finançament de la Convocatòria 
La Convocatòria d’ajuts per l’any 2021 està dotada amb 10.000 €, procedents 
de fons propis de l’associació. 

 


