PETROLIS INDEPENDENTS – RESPONSABILITAT SOCIAL CATALANA
Bases. Convocatòria 2017
Ajuts per a entitats que treballen per a la consecució d’un Estat propi per a Catalunya
Aquesta convocatòria d’ajuts està adreçada a totes aquelles entitats amb seu als Països Catalans
(Catalunya, les Illes Balears, País Valencià i la Catalunya del nord) que treballen per tal que
Catalunya pugui assolir la seva condició d’Estat plenament sobirà.
1. Hi podran accedir totes aquelles entitats –associacions, fundacions públiques i privades,
col·legis professionals, federacions i empreses- que tinguin el seu domicili social als Països
Catalans (Catalunya, les Illes Balears, País Valencià i la Catalunya del nord). Hauran
d’acreditar-ho, mitjançant comprovant d’inscripció al Registre d’Entitats del Departament
de Justícia corresponent. També seran vàlids els registres municipals d’associacions. En cas
que la vostra entitat no figuri en cap d’aquests registres oficials haurà d’acreditar el seu
domicili social amb una còpia del seu Número d’Identificació Fiscal.
2. Les persones que presentin la sol·licitud hauran d’estar acreditades en representació del
seu col·lectiu mitjançant algun document que en certifiqui la representativitat i hauran
d’estar degudament identificades. En el document de petició d’ajut hauran de figurar totes
les dades de contacte de la persona sol·licitant així com les de l’entitat que representa.
3. Les entitats que vulguin optar a aquest ajut hauran de presentar un projecte detallat de
l’activitat per a la qual demanin aquest finançament i hauran d’indicar si aquesta es
beneficiarà d’altres ajuts públics o privats (incloent campanyes de micromecenatge).
Tanmateix hauran d’explicitar de quina manera l’esmentat projecte contribueix a
l’enfortiment del procés sobiranista a Catalunya. Petrolis valorarà especialment aquells
projectes que tenen una continuïtat en el temps, un horitzó de futur i els que poden
contribuir a la generació de nous llocs de treball.
4. Els projectes poden ser puntuals (una acció o activitat concreta) o generals (en el cas de la
petició de contribució als actes que de manera regular organitza l’entitat).
5. Les associacions hauran de presentar una petita memòria acreditativa de la seva tasca en el
darrer any (en aquest cas una memòria de l’activitat de 2016).
6. Els projectes poden ser de caire social, polític, cultural, esportiu o de qualsevol àmbit,
sempre i quan la finalitat sigui l’esmentada en l’enunciat general de les presents bases.
7. Petrolis podrà requerir a l’entitat que presenta el projecte informació complementària o
una entrevista personal si necessita aclarir algun detall que pugui influir en la decisió final
de l’empresa.
8. Els projectes, així com la documentació complementària esmentada en els punts anteriors,
s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça ajutspetrolis@petrolisindependents.cat. La
data màxima d’entrega és l’1 d’octubre de 2017.
9. Els beneficiaris d’aquest ajut hauran de fer constar en els seus projectes el logotip de
Petrolis Independents, sota la frase: Amb el patrocini de...
10. Petrolis independents farà pública la seva decisió durant el darrer trimestre de 2017
mitjançant els seu mitjans de comunicació propis.
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11. La participació en aquesta convocatòria d’ajuts suposa l’acceptació íntegra i sense reserva
d’aquestes bases.
12. La dotació econòmica dels ajuts, que es pot concentrar en un únic projecte o repartir-se
entre diversos, està en funció dels resultats d’explotació de Petrolis Independents.
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