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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A FINANÇAR PROJECTES DE 

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DURANT EL CURS 2009/2010 

DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 

 

1. Objecte i quantia 

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió de subvencions a 

projectes de Cooperació al Desenvolupament, que contribuïsquen a millorar les 

condicions de vida de les poblacions dels països amb menor nivell de 

desenvolupament humà, en l'àmbit dels sectors més desfavorits i en general la 

lluita contra la pobresa. 

La quantia establida és de cent cinquanta mil euros, procedent dels 

pressupostos de la Universitat d'Alacant per a l'exercici 2009.  

 

2. Sol·licitants 

2.1 Podran participar en la present convocatòria els membres de la Universitat 

d'Alacant, a través dels Centres, Instituts, Departaments, Unitats 

Administratives o qualsevol altre òrgan Administratiu o Acadèmic que 

contemple l'Estatut de la pròpia Universitat.  

2.2 Les ONGDs que es troben degudament inscrites en el registre 

d'associacions sense ànim de lucre de la Generalitat Valenciana, i que 

compten, almenys, amb tres membres pertanyents a la Comunitat 

Universitària de la Universitat d'Alacant de forma permanent. Així mateix, 

hauran de garantir, a través de l'oportuna memòria d'activitats, la seua 

experiència en el camp de la Cooperació per al Desenvolupament, i 

acreditar l'estructura organitzativa suficient per a garantir la gestió i el 

seguiment del projecte que se subvenciona.  
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2.3 En relació amb les contrapartes que actuen en el país de destinació, 

aquestes, ja siguen ONGDs, associacions de veïns, associacions 

comunals, de caràcter religiós, etc., hauran d'acreditar a través dels seus 

estatuts i el registre corresponent, segons cada marc legal d'actuació, que 

no tenen ànim de lucre, així com la seua integració social a la zona 

d'actuació. En cap cas es tractarà d'empreses privades, entitats comercials 

o persones individuals. 

 

3. Comissió d'Avaluació 

La Comissió d'Avaluació la presideix i nomena el Rector de la Universitat 

d'Alacant, que podrà delegar en la Vicerectora de Relacions Internacionals i 

Cooperació. Actuarà com Secretari el Subdirector de Cooperació del Servei de 

Relacions Internacionals i contarà amb representació de tots els col·lectius 

pertanyents a la comunitat universitària (PDI, PAS, estudiants).  

 

4. Condicions Generals dels Projectes 

4.1 A l'efecte de la present convocatòria, es defineix com projecte aquell 

conjunt autònom d'inversions, activitats o accions d'índole similar, 

dissenyat per a aconseguir un objectiu específic de desenvolupament en 

un període determinat, en una regió geogràfica delimitada i per a un grup 

predefinit de beneficiaris, que continuaran produint i/o prestant serveis 

després de la retirada del suport extern, i els efectes del qual perduraran 

una vegada finalitzada la seua execució. 

4.2 Queden expressament exclosos d'aquesta convocatòria Cuba i els 

campaments de refugiats saharauis de Tindouf, a l'existir programes de 

desenvolupament específics per a ambdós. 

4.3 La planificació dels projectes haurà d'estar sustentada en la metodologia 

de l'Enfocament del Marc Lògic (EML). 
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5. Criteris d'adjudicació 

5.1. Els projectes seran valorats amb un màxim de 100 punts, conformement al 

següent barem:  

 a) Formulació tècnica del projecte: fins a 20 punts 

 b) Viabilitat econòmic-financera del projecte: fins a 10 punts 

 c) Sostenibilitat futura: fins a 10 punts 

 d) Experiència i capacitat de gestió dels sol·licitants: fins a 10 punts 

 i) Experiència i capacitat de gestió del soci o contraparte local: fins a 10 

punts 

 f) Índex de Desenvolupament Humà de l'àrea geogràfica: fins a 30 punts 

 g) Sector d'actuació: fins a 10 punts. S'atorgarà la màxima puntuació quan 

els projectes vagen dirigits als següents àmbits:  

  - Sobirania alimentària i lluita contra la fam 

  - Salut pública 

  - Accés a l'aigua potable i sanejament bàsic 

  - Protecció de col·lectius especialment vulnerables 

  - Educació (alfabetització, educació bàsica) 

  - Genere  

5.2 Una vegada puntuats els projectes, s'aplicaran els següents criteris per a 

determinar el percentatge de finançament dels mateixos: 

5.2.1 El cost total de projecte no serà superior a 40.000€, i el 

finançament de la Universitat d’Alacant en cap cas superarà el 80% 

d'aquest cost. 

5.2.2 Aquells projectes que obtinguen menys de 50 punts, no seran 

finançats. 

5.2.3 Els projectes seran finançats per ordre de puntuació de major a 

menor fins a l'esgotament dels fons previstos en la present convocatòria. 
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5.2.4 La Comissió podrà decidir si finança totes les partides de despesa 

proposades en el projecte, estimant discrecionalment la necessitat 

d'aquest finançament. 

5.3 Establida la quantia de la subvenció, en el cas que la mateixa siga inferior 

a la sol·licitada, aquesta quedarà supeditada a la reformulación 

econòmica del projecte que haurà de guardar els percentatges establits 

en les presents bases. 

 

6. Resolució del procediment 

6.1 La Comissió d'Avaluació, en el termini màxim de tres mesos a partir de la 

finalització del termini de presentació de sol·licituds, resoldrà sobre la 

concessió o denegació de cadascuna de les sol·licituds presentades. 

La Resolució estarà fonamentada en un informe tècnic de caràcter 

preceptiu, no vinculant, emès per la Subdirecció de Cooperació al 

Desenvolupament del Servei de Relacions Internacionals de la Universitat 

d'Alacant. 

6.2 La Resolució es publicarà en la pàgina Web del Servei de Relacions 

Internacionals, Subdirecció de Cooperació al Desenvolupament de la 

Universitat d'Alacant. 

6.3 Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja produït 

resolució expressa, els interessats entendran desestimades les seues 

pretensions per silenci administratiu. 
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7. Formalització de sol·licituds 

Es podran presentar sol·licituds des del 12 de febrer de 2009 fins al 20 de març 

de 2009, ambdós inclusivament. 

Les sol·licituds es dirigiran a la Subdirecció de Cooperació al Desenvolupament 

de la Universitat d'Alacant, a través del Registre General de la Universitat 

d'Alacant o qualsevol altre procediment establit en la Llei 30/92, de 26 de 

desembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú. 

Aquestes sol·licituds es formalitzaran única i exclusivament a través del 

formulari establit en l'Annex I d'aquesta convocatòria. No serà avaluat cap 

projecte que incomplisca aquest supòsit. 

 

8. Documentació a presentar 

Per a tenir accés a les ajudes previstes en la present convocatòria, serà 

necessari presentar: 

8.1 Formulari imprès d'identificació del projecte, Annex I de les bases de la 

present convocatòria: 

 http://www.ua.es/va/internacional/prog07/docs/coopprojannex1conv09.doc 

 i suport informàtic del mateix. 

8.2 En cas de ONGDs: 

a) Certificació acreditativa de la inscripció en el Registre d'organitzacions 

no governamentals de desenvolupament de la AECID, conforme a 

l'establit en l'Art. 33 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació 

Internacional al Desenvolupament, i Art. 2 del RD. 993/1999, de 11 de 

juny que regula dit Registre. 

b) Dades bancàries on es desitja rebre la subvenció i acreditació de la 

titularitat dels mateixos, mitjançant certificat del Director de l'Oficina 

bancària corresponent. 
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c) Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent de les seues obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 

d) Fitxer a tercers (Annex III): 

 http://www.ua.es/es/internacional/prog07/docs/coopproyanexo3conv09.doc 

8.3 Estatuts de constitució de la contraparte i, si escau, inscripció en el 

Registre corresponent al marc legal d'actuació en el seu país d'origen. 

La Universitat d'Alacant es reserva el dret a reclamar la informació 

suplementària que considere oportuna per a aclarir o detallar el contingut de les 

propostes presentades. 

 

9. Lliurament dels fons 

Seguirà els procediments habituals de la Universitat d'Alacant i es faran 

efectius mitjançant transferència bancària o, si escau, mitjançant traspàs a la 

corresponent clau pressupostària, oberta exclusivament per a cada projecte. 

 

10. Revocació dels fons 

Qualsevol canvi substancial sobre el contingut del projecte o sobre el calendari 

d'execució de les activitats haurà de ser comunicat a la Subdirecció de 

Cooperació al Desenvolupament amb l'antelació suficient. La mateixa podrà 

revocar total o parcialment el fons concedit quan no es respecten els termes 

establits en les bases de la convocatòria, quan es modifique significativament el 

contingut del projecte i quan es detecten alteracions temporals o substantives 

no comunicades i autoritzades prèviament.  

També podrà donar lloc a la revocació del fons la no presentació dels informes 

d'activitats i els justificants originals de la despesa realitzada en un termini 

màxim de tres mesos des de la finalització de l'activitat. 
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11. Finalització del projecte i presentació d'informes 

11.1 Els projectes es consideraran finalitzats una vegada transcorregut el 

termini d'execució previst en el formulari d'identificació del projecte. 

11.2 L'entitat sol·licitant, a través del seu responsable en la Universitat 

d'Alacant, haurà de presentar en el termini de tres mesos a partir de la data 

de finalització del projecte, el corresponent informe final econòmic i 

d'objectius (Annex II de les bases de la convocatòria): 

 http://www.ua.es/va/internacional/prog07/docs/coopprojannex2conv09.doc 

 en paper imprès i en suport informàtic, així com fotografies representatives 

de l'acció realitzada. 

11.3 L'informe econòmic final haurà de contenir la documentació justificativa 

original (aquesta podrà ser retornada una vegada comprovada la seua 

autenticitat). Quan la subvenció concedida haja estat ingressada en una 

aplicació pressupostària, l'informe econòmic final haurà d'anar 

acompanyat únicament d'una fotocòpia dels moviments de la citada 

aplicació per tipus de despesa.  

11.4 Qualsevol modificació en les dates de realització del projecte haurà de ser 

comunicada a la Subdirecció de Cooperació al Desenvolupament amb 

una antelació d'almenys 30 dies naturals.     

 

Alacant, a 12 de febrer de 2009. 

 
 
 
 
Signat: María Begoña San Miguel del Hoyo. 
Vicerectora de Relacions Internacionals 
i Cooperació. 
Universitat d'Alacant. 


