
 
 

	  
	  

PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE LES SOL.LICITUDS D’AJUDES PER A PROJECTES, 

ACCIONS O ACTIVITATS A LA FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS 

 

 

L’objectiu d’aquest document és donar les pautes precises per tal de presentar una 

sol·licitud d’ajuda pel finançament  de projectes,  accions o  activitats  que quedin inserides 

dins l’objecte social de la FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS. 

 

Aquest document, així com la documentació annexa, es revisen de forma continuada pel 

que poden introduir-se variacions o addicions a la informació  que es demana. 

 

1.- SOL.LICITUD 
 

1.1.-Existeixen  dos  tipus  de  sol·licitud  en   funció  de si el  sol·licitant és  persona 

jurídica o bé persona física. 
 

1.2.-A la sol·licitud cal acompanyar tota la documentació que acrediti tan la personalitat 

del sol·licitant, com també la representació del signant en el cas de persones jurídiques. 

 

En aplicació de la Llei 10/2010 de 28 d’abril de prevenció del blanqueig de capitals i 

del finançament del terrorisme i el seu reglament de desenvolupament (Real Decreto 

304/2014 de 5 de maig), junt amb la documentació acreditativa esmentada en el 

paràgraf anterior cal que ens indiqueu si hi ha persones identificades individualment 

que seran els destinataris de l’ajuda, o bé, en el cas que el projecte o l’activitat faci 

inviable la identificació individualitzada o quan existeix escàs risc de blanqueig de 

capitals o de finançament del terrorisme, es procedirà a la identificació del col·lectiu 

de beneficiaris i de les contraparts o col·laboradors en el projecte o activitat. 

 

Cal destacar que   la   FUNDACIÓ PRIVADA  REDDIS   podrà   requerir   l’exhibició 

 de la documentació original per tal de determinar sense cap dubte la seva autenticitat. 

 

1.3.- Juntament amb la documentació abans esmentada, cal aportar toda aquella 

documentació que permeti a la FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS conèixer el projecte, acció  

 



 
 

o actuació a desenvolupar.  Aquesta documentació haurà de ser 

coherent amb la breu descripció que es demana en el formulari de sol.licitud. 

 

 

Les actuacions, projectes o accions a realizar han de ser coherents amb els objectius 

fundacionals de la FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS. 

 

1.4.-Cal especificar el cost total que es preveu del projecte, acció o actuació, com també  

l’import que se sol·licita a la FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS. 

 

1.5.- S’haurà d’explicar quins seran els mitjans utilitzats per a donar a conèixer la 

realització del projecte, acció o actuació, en el cas que s’hagi de realitzar la difusió de 

l’actuació. 

 

És important per la FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS, conèixer quins seran els mitjans de 

difusió del projecte, acció o actuació, tan en el moment  previ, com durant l’execució a 

posteriori. 

 

2.- TRAMITACIÓ DE LA SOL.LICITUD 
 

2.1.- La sol·licitud presentada, junt amb tota la documentació que l’acompanya, serà 

estudiada per l’òrgan competent de la FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS. 

 

2.2.- En el supòsit que la FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS consideri que es precisa més 

informació  sobre el programa, acció o actuació a realitzar,  ho comunicarà al sol·licitant 

per tal que la completi. 

 

 

3.- RESOLUCIÓ DE LA SOL.LICITUD 
 

3.1.- Es comunicarà al sol·licitant, per escrit, la decisió de la FUNDACIÓ PRIVADA 

REDDIS en relació a la sol·licitud presentada. 

 

3.2.- En el cas que la FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS es comprometi en l’atorgament de 

l’ajuda, subvenció o finançament del programa, activitat o actuació, se signarà un conveni 

que contindrà totes les dades i qüestions que derivin de l’acord adoptat. 

 



 
 

3.3.- La FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS compta amb un model de 

conveni. 

 

4.- DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 
 

4.1.- El desenvolupament de l’activitat s’haurà d’ajustar al contingut de la sol·licitud, no 

s’acceptaran canvis de destí del finançament atorgat, ni tampoc subrogacions o altres 

negocis jurídics que n’alterin la seva essència. 

 

4.2.- La FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS vetllarà pel compliment estricte del programa de 

difusió de l’activitat finançada i de la seva imatge corporativa. 

 

 

5.- JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT FINANÇADA PER LA FUNDACIÓ PRIVADA 

REDDIS 
 

5.1.- La persona física o jurídica beneficiària del finançament de la FUNDACIÓ PRIVADA 

REDDIS, haurà de justificar el destí de l’ajuda atorgada. 

 

5.2.- La FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS pot retenir una part del finançament acordat fins 

la total i plena justificació de l’actuació realitzada. Si aquest és el supòsit, es farà esment 

en l’acord de l’òrgan de decisió de la FUNDACIÓ. 


