
BASES CONVOCATÒRIA
La Fundación Privada Diverse Learning (d'ara endavant anomenada "Fundació Diverse"), amb CIF G66812595 i domicili 
fiscal a Avda. Diagonal, 611, planta 4, porta A, local mòdul A i codi postal 08028 (Barcelona), és una organització sense 
ànim de lucre. Va ser fundada l’any 2016 amb la finalitat de crear i donar suport a programes dirigits a menors en risc 
d’exclusió social per, d’aquesta manera, garantir la igualtat d’oportunitats i assolir la seva plena integració social i labo-
ral. 

Amb aquests programes, la Fundació Diverse persegueix la transformació del món en un lloc just i equitatiu en el qual la 
comunitat més desfavorida pugui desenvolupar completament el seu potencial i superar les eventuals barreres ocasio-
nades per la seva situació social i econòmica. 

Què és DGrow?
DGrow és una convocatòria organitzada i gestionada per la Fundació Diverse en col·laboració amb la Fundació máshu-
mano. El seu objectiu principal és impulsar projectes en fase de desenvolupament que contribueixin a la integració social 
d’infants d’entre 0 i 12 anys i en risc d’exclusió social de tot el territori nacional. Els projectes poden orientar-se cap els 
següents àmbits:

Educació
Engloba els projectes basats en metodologies o models pedagògics específics que aspirin a millorar les competències 
educatives d’aquests menors per desenvolupar el seu ple potencial i talent. També s’inclouen en aquest apartat tota 
mena d’eines per a la detecció de dificultats i/o trastorns de l’aprenentatge. Es consideraran vàlids els projectes ubicats 
en els següents entorns: 
• Educació formal (escoles, instituts, centres de formació professional, etc.) 
• Educació no formal (centres oberts, CRAES, clubs de temps lliure, hospitals de dia, etc.)

Oci 
Engloba qualsevol projecte enfocat a la creació de propostes d’oci sanes i sostenibles que siguin beneficioses per al 
desenvolupament físic i/o intel·lectual d’aquests infants. També les propostes concebudes per reforçar les seves habili-
tats socials a través d’iniciatives que millorin la seva autoestima o autopercepció, que els concedeixin noves eines per 
relacionar-se amb els demés, etc. 

Esport
Engloba els projectes que, mitjançant la pràctica d’exercici físic i altres activitats esportives, aportin beneficis físics, 
mentals i/o socials als infants als quals es destinen. S’hi inclouen també les iniciatives relacionades amb la nutrició, la 
millora de l’autopercepció corporal, el foment de l’autoestima, etc., que no es vegin obstaculitzades per les eventuals 
dificultats socioeconòmiques d’aquests infants.

Cultura
Engloba projectes relacionats amb alguna disciplina cultural o artística enriquidora per a aquests nens i nenes. Es valo-
raran projectes enfocats a la creació o consolidació de bases socioafectives positives a través de l'art i la cultura, afavo-
rint vincles que no es vegin obstaculitzats per les eventuals dificultats socioeconòmiques d’aquests infants i reforçant el 
seu sentiment de pertinença a la comunitat.

Investigació
Engloba qualsevol programa d’investigació que estigui centrat en els punts descrits anteriorment, és a dir, les línies 
d’estudi del qual s’enfoqui a mètodes, eines, propostes, anàlisis, reflexions i solucions per assolir la plena inclusió social 
d’aquests menors a través de l’educació, la cultura, l’oci, l’esport, l’art i la interacció social positiva amb la comunitat a la 
qual pertanyen. 

Altres línies d’actuació que, cobrint àmbits diferents als anteriors, ajudin igualment a la integració social i al ple 
desenvolupament intel·lectual, emocional, social, familiar i afectiu dels infants d’entre 0 i 12 anys i en risc d’exclusió social.  
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Objecte
La Fundació Diverse posa en marxa aquesta convocatòria en col·laboració amb la Fundació máshumano a través d’una 
convocatòria pública oberta i dirigida a persones jurídiques i/o físiques que, amb el seu talent, capacitat d’innovació i 
creativitat, desenvolupin propostes i solucions que donin resposta als objectius plantejats en aquesta convocatòria. 

La Fundació Diverse aposta per iniciatives socials concebudes amb vocació i rigor, posant l’èmfasi en menors en risc 
d’exclusió social. Amb aquesta finalitat, la fundació dona suport a projectes i idees inspirats en metodologies científi-
ques, inclusives i equitatives que garanteixin l’eficàcia de la seva implementació i que, en conseqüència, n’assegurin el 
desenvolupament. 

La Fundació Diverse advoca per la creació de sinèrgies enriquidores amb altres persones o entitats que defensin uns 
principis i valors afins als de la fundació. 

La present convocatòria té per objecte la selecció d’un projecte o idea per impulsar-lo a través d’un ecosistema de 
suport professional i recursos econòmics. 
Els projectes se seleccionaran en funció de diversos criteris, tals com l’impacte, el caràcter innovador de la proposta i la 
seva viabilitat econòmica, escalabilitat i possibilitat de col·laboració. 

Fases
FASE 1: Convocatòria (del 9 de gener al 12 de març de 2023): Presentació de les iniciatives que contribueixin a la 
integració social dels nens i nenes d’entre 0 i 12 anys i en risc d’exclusió social de tot el territori nacional, en les línies 
proposades en la convocatòria, a través del formulari de registre habilitat a la web de la Fundació Diverse.

FASE 2: Selecció dels projectes (del 12 de març al 9 de maig de 2023):  es durà a terme un primer filtratge de totes les 
propostes rebudes per descartar aquelles que no compleixin els requisits de participació en la convocatòria i per incor-
porar les propostes finalistes al procés de valoració final del Comitè de Selecció.

FASE 3: Selecció dels projectes finalistes (del 9 de maig al 12 de juny de 2023): s’elegiran les propostes finalistes i es 
comunicarà la decisió als autors per tal d’organitzar la presentació presencial del projecte davant del Comitè de Selec-
ció. Després es valoraran aquestes propostes més detalladament amb vistes a decidir el projecte guanyador.

FASE 4: Resolució i comunicació del projecte guanyador (del 12 de juny al 9 de juliol de 2023)

Participants i requisits
La convocatòria és d’àmbit estatal i està dirigida a totes aquelles persones físiques o jurídiques que compleixin els 
següents requisits: 
• Tenir la residència o el domicili fiscal a Espanya.
• Dissenyar un àmbit d’actuació que s’emmarqui dins del territori espanyol. 

DGrow busca persones:
• Amb idees noves i creatives.
• Amb esperit emprenedor.
• Que busquin l’impacte social.
• Que tinguin integritat i valor ètic.

A més, les persones jurídiques hauran de complir els següents requisits específics:
• Estar constituïdes legalment com a entitat en els estatuts i objectius de la qual es contempli la realització de projectes i 
activitats clarament relacionats amb l’objecte de la present convocatòria. 
• Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.
• Fer constar en el pressupost, com a despeses de personal, un mínim de 10 hores setmanals dedicades a la realització 
del projecte.

Així mateix, es valorarà que les entitats estiguin acollides a la Llei 49/2022, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.  
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Queden excloses de la present convocatòria:
• Projectes d’entitats amb un pressupost anual superior a 1.000.000 d’euros.
• Idees que no puguin ser escalables/sostenibles. 
• Projectes amb ànim de lucre (per exemple estructures comercials tradicionals l’objectiu de les quals és l’obtenció d’un 
benefici econòmic).
• Iniciatives que no puguin replicar-se.
• Projectes sense un objectiu social clar.

Selecció 
Un Comitè de Selecció format per experts del programa i designat per la Fundació Diverse serà l’encarregat de selec-
cionar el projecte guanyador d’entre tots els presentats a la convocatòria de DGrow. Per això valorarà el grau de com-
pliment dels següents criteris: 

Els projectes finalistes s’hauran de presentar presencialment davant del Comitè de    Selecció. Aquesta presentació es 
durà a terme a Barcelona i la Fundació Diverse es farà càrrec de les despeses de desplaçament fins a un màxim de 350 
euros per projecte. El projecte guanyador serà seleccionat al llarg del mes de juliol i es comunicarà el veredicte a la 
persona o entitat guanyadora via mail. 

Aquest projecte rebrà per part de la Fundació Diverse suport econòmic i assessorament professional per a la posada en 
marxa del projecte. L’aportació econòmica serà de fins a 25.000 euros nets el primer any en diferents pagaments i de 
la manera en què es reguli al conveni que se signi entre la Fundació Diverse i la persona o entitat guanyadora, i es podran 
rebre fins a 100.000 euros més al llarg dels dos anys següents. La quantitat finalment concedida serà determinada per 
la Fundació Diverse segons l’anàlisi de les necessitats del projecte. 

Cada participant garanteix l’autoria i originalitat del projecte que presenta, assumint les responsabilitats que puguin 
sorgir a tal efecte. Els projectes seleccionats a l’aixopluc de la present convocatòria seran propietat de la Fundació 
Diverse, la qual cosa implica que, sense prejudici dels drets morals dels autors, la Fundació tindrà tots els drets de 
propietat intel·lectual i d’explotació dels projectes en qualsevol forma, i especialment mitjançant la seva difusió, comuni-
cació pública o transformació.  

Tot això es recollirà en un conveni de col·laboració entre la Fundació Diverse i el projecte guanyador. 

Procés de formalització del premi
Després de la selecció del projecte guanyador, se subscriurà amb la persona física o jurídica premiada un conveni de 
col·laboració. Aquest conveni determinarà els drets i obligacions de les parts i recollirà la vigència, l’import de l’ajuda 
concedida, lloc, forma i terminis de pagament, procediment del segumient del projecte, justificació de les despeses, 
període d’imputació de factures, causes de resolució i compromisos de comunicació i difusió.

Si transcorregut el termini de dos mesos des de la comunicació de la resolució, no s’ha signat el conveni de col·laboració, 
per causa imputable al premiat/da, s’entendrà que renuncia al premi d’aquesta convocatòria.

Propietat intel·lectual
Els participants en aquesta convocatòria, pel simple fet de participar-hi, cedeixen sense cap mena de limitació a la 
Fundació Diverse els drets de comunicació del contingut dels seus treballs per tal que puguin ser valorades per part del 
Comitè de Selecció, així com la seva difusió per a les accions derivades de la convocatòria, mantenint el seu dret moral 
d’autor recollit per l’article 14 del Real Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d’abril, Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual). 

1. Adequació a cada una de les línies de la convocatòria.  
2. Urgència o necessitat de la problemàtica en la qual es vol impactar. 
3. Innovació i creativitat de la proposta, és a dir, que siguin solucions noves, distintes i que 
aportin valor afegit. 
4. Impacte general del projecte, és a dir, que apunti cap a un objectiu rellevant i que presenti 
mètriques concretes (indicadors quantitatius i qualitatius) que permetin mesurar l’impacte i 
l’eficàcia del projecte.
5. Solidesa del projecte, és a dir, escalabilitat, replicabilitat i possibilitat de col·laboració. 
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La Fundació Diverse, en el moment d’atorgar el premi al projecte seleccionat, demanarà el seu consentiment exprés 
amb la finalitat de promocionar la convocatòria, utilitzant per a això el seu nom i imatge, amb estricta subjecció a les 
obligacions per a la Fundació Diverse que es deriven de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
dades personals i garantia dels drets personals i normativa concordant. 

Termini i requisits de participació
El termini de presentació de les iniciatives serà del 9 de gener al 12 de març de 2023 fins a les 24:00h. 
La presentació dels projectes es realitzarà a través del formulari allotjat en el domini www.fpdiverse.org/dgrow i única-
ment seran admesos els projectes i idees rebuts a través d’aquest mitjà. 

S’hi podran presentar les persones jurídiques i/o físiques que compleixin els requisits continguts en aquestes bases, a 
través de projectes o idees que donin resposta a les línies plantejades en aquesta convocatòria. 

Acceptació de termes i condicions
Els participants, pel simple fet de participar en aquesta convocatòria, accepten les bases i el criteri de la Fundació 
Diverse quant a la resolució amistosa de qualsevol deriva de la present convocatòria. 
La Fundació Diverse es reserva el dret, de manera unilateral i sense previ avís, d’excloure de forma motivada qualsevol 
participant, especialment en aquells casos en què es tinguin sospites o bé es detecti una voluntat de defraudar, alterar 
i/o inutilitzar, directament o indirecta, el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la convocatòria. 

Per al coneixement de qualsevol litigi contenciós que pogués plantejar-se quant a la interpretació o aplicació de les 
presents bases legals, la Fundació Diverse, així com els participants d’aquesta convocatòria, se sotmeten expressament 
a la jurisdicció i competència dels Jutjats de Barcelona. 

Confidencialitat
Al llarg de la convocatòria, es garantirà la confidencialitat respecte als projectes presentats pels participants, respec-
tant els drets d’autor i la propietat intel·lectual. Tota la documentació i les dades corresponents als projectes no guanya-
dors seran destruïts i els organitzadors només podran difondre, en qualsevol moment, les característiques generals del 
projecte guanyador, incloent idees, noms i qualsevol altra especificitat del projecte, si fos necessari o convenient. 

Publicitat
Els participants de la convocatòria DGrow, i en especial el guanyador, autoritzen expressament la Fundació Diverse a 
reproduir, difondre i utilitzar per tots els mitjans escrits, parlats i filmats, sota qualsevol forma, mitjà o suport, el seu nom, 
imatge i veu, i les característiques generals i el nom de les idees o projectes presentats, respectant-se en tot cas el que 
s’estableix en els apartats de Propietat Intel·lectual i Confidencialitat del present document, sempre que els fins siguin 
publicitaris, informatius i/o promocionals i referents a l’esdeveniment final, sense dret a cap contraprestació.  

Política de privacitat i protecció de dades
De conformitat amb el que s’estableix en el Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades, en la Llei Orgànica 
de Protecció de Dades i en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, la Fundació Diverse, en la mesura 
que és titular de la web www.fpdiverse.org , posa en coneixement de tothom que les diverses dades sol·licitades i recolli-
des en aquesta web a través dels diversos formularis de recollida seran tractats d’acord amb la normativa vigent de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal.  
L’informem que les dades personals que ens aporti mitjançant l’emplenament del formulari i la resta de dades que aporti 
com a conseqüència de la relació que s’estableixi s’incorporaran a fitxers dels quals és responsable la Fundació Diverse, 
i que tenen per finalitat remetre informació per canals ordinaris i electrònics, respondre consultes i suggeriments, 
permetre la participació de l’interessat en activitats formatives i/o informatives, així com la subscripció a butlletins 
periòdics.  
En el cas dels menors de 16 anys, han de ser els pares o tutors els que atorguin la autorització per a l’ús de dades perso-
nals. 
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La legitimació per al tractament és el consentiment manifestat de manera expressa en emplenar i enviar el formulari, 
la relació que s’ha tingut amb vostè, el compliment de les nostres obligacions legals i l’interès legítim de la Fundació 
Diverse a continuar mantenint-lo informat de novetats i esdeveniments. Les dades seran conservades mentre aquesta 
relació continuï i posteriorment, mentre existeixin responsabilitats legals, contractuals o normativa deontològica que 
ens requereixi conservar-les. 
L’usuari autoritza que la Fundació Diverse l’informi, per canals ordinaris i electrònics, a través de qualsevol mitjà de 
comunicació (digital, telefònica, postal) de les activitats, incloent la realització d’estudis de satisfacció i d’actualització de 
dades, així com la publicació dels resultats de sortejos i la publicació d’imatges de les diferents activitats, tant a la web 
com a les diverses publicacions de la Fundació Diverse. Les Dades de Caràcter Personal, no seran comunicades a 
tercers, excepte si existeix un consentiment exprés de la persona que confereix les seves dades a la Fundació Diverse, a 
favor d’aquells tercers expressament identificats juntament amb la finalitat del seu ús o destinació, qui es farà responsa-
ble dels mateixos i, en el seu cas, a autoritats competents en l’exercici de les seves funcions. 
La Fundació Diverse no ven, lloga ni posa a disposició de terceres persones les Dades de Caràcter Personal proporcio-
nats pels seus usuaris. No constitueix cessió o comunicació a tercers l’accés a Dades de Caràcter Personal per part del 
personal encarregat del tractament quan això resulti necessari per a la prestació d’un servei a la Fundació Diverse, 
sempre dins del marc permès per la legislació vigent. 
En qualsevol moment es podrà donar de baixa per deixar de rebre informació sobre activitats, esdeveniments i butlle-
tins periòdics de la Fundació Diverse, a través del correu info@fpdiverse.org.
Finalment, queda informat que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació de 
tractament i revocació del consentiment prestat dirigint-se per escrit, i amb còpia del DNI, a la Fundació Diverse a 
través del següent correu electrònic: info@fpdiverse.org.

Avís Legal
La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva darrera actualització i ha de ser 
considerada com una informació introductòria per a l’usuari, relativa als serveis i d’altres informacions que contenen 
aquestes pàgines. 
La Fundació Diverse rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a 
actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés als mateixos, de manera temporal o definitiva. 
La Fundació Diverse rebutja la responsabilitat damunt qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, 
per tant, no elaborada per la Fundació Diverse o no publicada amb el seu nom. Rebutja també la responsabilitat sobre 
la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines web de 
la Fundació Diverse. 
La Fundació Diverse no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’emprar 
ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del 
navegador per l’ús de versions no actualitzades del mateix.
La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer 
amb la informació i les imatges contingudes en aquestes pàgines web i que es realitzi sense la autorització de la Fundació 
Diverse és una infracció que castiga la legislació vigent.  
La Fundació Diverse podrà reproduir, distribuir, comunicar públicament i utilitzar per qualsevol mitjà, incloent expressa-
ment la difusió a Internet, ràdio i televisió, previ consentiment escrit dels interessats/pares en el cas dels menors, així com 
els vídeos, documents, fotografies, dibuixos o material de qualsevol tipus relacionat amb aquesta activitat. 
La Fundació Diverse podrà així mateix emprar els materials remesos i els registres d’àudio i vídeo i/o fotografies del 
menor/adult en la documentació pròpia de la seva activitat. També podrà, en consegqüència, publicar-la en el moment 
que ho consideri oportú, i fer-ho de manera parcial o total. Aquesta autorització s’entén que està condicionada a que les 
imatges i la difusió de les mateixes respectin l’honor i la dignitat de les persones. 


