Bases VI Edició
Territoris Solidaris
1. Objectiu de la convocatòria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA en endavant), convoca la sisena edició de
Territoris Solidaris com a part del seu compromís amb l’entorn social, en l’àmbit geogràfic on
opera, amb la finalitat de col·laborar amb les entitats no lucratives que tenen més incidència a
escala local i regional per aconseguir un futur millor per a les persones.
Aquesta sisena convocatòria de Territoris Solidaris té la finalitat de contribuir a la realització de
projectes socials desenvolupats per Entitats No Lucratives (d’ara endavant, ENL) domiciliades a
Espanya, subjectes al règim establert per la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, així com per ENL acollides als règims
singulars, que per a aquest tipus d’entitats es regulen a la legislació pròpia dels Territoris
Forals (Àlaba, Biscaia i Guipúscoa) i de la Comunitat Foral de Navarra, a proposta dels empleats de
BBVA a Espanya, i que donin resposta als reptes socials amb més incidència actualment. Aquesta
sisena edició contarà només amb una categoria, categoria general. Una mateixa ENL tindrà
l’opció de participar en la Categoria General d’aquesta edició de Territoris solidaris, sempre
que hagi estat invitada per un empleat en actiu, tal com s’explica a l’apartat 2.1 d’aquestes bases.
A continuació es detallen les tipologies de projectes que seran finançables, entre les quals
s’hauran de classificar els projectes presentats:
Assistència a persones amb discapacitat y les seves famílies.
Atenció a malalts i familiars.
Atenció a necessitats bàsiques
Campanyes de sensibilització/formació.
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Esports i cultura.
Inclusió de col·lectius en situació de risc d’exclusió.
Infància i joventut.
Gent gran.
Medi ambient.
Millora d’instal·lacions.
L’abast de la convocatòria, sent aquest d’aplicació tant en la fase d’invitació/inscripció com en
la de votació de projectes, que limitat a l’àmbit geogràfic d’Espanya.

2. Procés de selecció de projectes
2.1 Invitació dels e mpleats de BBVA a una ENL
Podran invitar a les ENL, exclusivament tots els empleats en actiu de BBVA a Espanya. En
aquest sentit, es consideren 3 tipologies d’empleats:
Empleats en actiu de les direccions territorials (DT):
o

DT Canàries: Canàries.

o

DT Catalunya: Catalunya (inclou DT Barcelona per a aquesta iniciativa).

o

DT Centre: Comunitat de Madrid y i Castella - la Manxa.

o

DT Est: Comunitat Valenciana, Illes Balears i Regió de Múrcia.

o

DT Nord-oest: Galicia, Principat d’Astúries y Castella i Lleó.

o

DT Nord: Cantàbria, País Basc, La Rioja, Navarra i Aragó.
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o

DT Sud: Extremadura, Andalusia, Ceuta i Melilla.
Empleats en actiu dels Serveis Centrals d´BBVA a Espanya.
Empleats en actiu de Corporate & Investment Banking (CIB) a Espanya.

A més, cal tenir en compte que:
Els empleats podran enviar un màxim de 5 invitacions.
La invitació vàlida adreçada a les ENL serà la generada des de la plataforma
interna
Territoris Solidaris 6a edició posada a disposició dels empleats de BBVA a
Espanya
Un cop rebuda la invitació, les ENL hauran d’activar-la a través de l’enllaç inclòs en la
pròpia invitació per donar-se d’alta i, posteriorment, registrar el projecte que
proposen per participar en la convocatòria. En cas de rebre més d’una invitació, les
ENL hauran de seleccionar una d’elles, quedant la seva participació condicionada a la
direcció territorial d’on procedeixi la invitació
Les ENL només podran proposar un projecte. Els projectes han de
desenvolupar-se exclusivament a Espanya. Com a excepció, les organitzacions de
caràcter nacional amb presència a la totalitat de la geografia espanyola podran
presentar un màxim de dos projectes per província i per categoria. Exemple: una
mateixa ENL de caràcter nacional, amb presència a la totalitat de la geografia
espanyola, podrà presentar un projecte general o de voluntariat a Lleó i un altre a
Ponferrada (província de Lleó), però no un tercer en aquesta mateixa província
Els empleats de les direccions territorials de BBVA a Espanya únicament podran
proposar projectes d’entitats que tinguin domicili social a la seva zona geogràfica, és
a dir, a la direcció territorial de BBVA on pertanyen (Canàries, Catalunya, Centre, Est,
Nord-oest, Nord i Sud).
Els empleats de dels Serveis Centrals i del CIB a Espanya podran proposar
projectes d’entitats de qualsevol punt de la geografia espanyola.
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2.2

Registre de les ENL i alta del projecte

Un cop rebuda i activada la invitació a través d’un correu electrònic generat per la plataforma
interna Territoris Solidaris, les ENL es podran registrar a la pàgina web de Territoris solidaris
6a Edició (www.territoriosolidariobbva.com) i hauran d’emplenar tots els camps obligatoris.
Per solucionar qualsevol dubte o incidència durant el procés d’inscripció, les ENL podran
contactar un servei d’atenció a través del correu electrònic territoriossolidarios@bbva.com
No s’acceptaran registres realitzats fora del termini inclòs a l’apartat 5 d’aquestes bases.

2.3

Revisió dels proje ct es

Els projectes seran revisats per un auditor extern. Només es podran escollir les ENL que
compleixin amb els requisits de l’apartat 3 d’aquestes bases (“Requisits per a les ENL
sol·licitants”).
El resultat de l’avaluació serà: Aprovat, Denegat o Cal esmenar informació.
En el cas de “Cal esmenar informació”, es comunicarà a l’ENL la informació addicional
necessària per complir amb l’apartat “Requisits per a les ENL sol·licitants”. Un cop esmenada la
informació, l’estat passarà a ser “Pendent de segona validació”. Després d’analitzar la
informació addicional, l’auditor extern aprovarà o denegarà el projecte. Per tant, les ENL només
podran esmenar la informació una única vegada.
Una candidatura es considerarà formalment aprovada quan:
o S’hagin emplenat tots els camps obligatoris del qüestionari.
o S’hagi verificat la informació per part d’un auditor extern.
o S’hagi comunicat a l’ENL l’aprovació del projecte.
Els projectes de les ENL que poden participar a Territoris solidaris 5a Edició podran
tenir els estats següents:
Registrat: quan l’ENL, a través de l’enllaç de la invitació, dóna d’alta el seu usuari i CIF i
genera una contrasenya.
Pendient de validació: quan l’ENL ha emplenat totes les dades del formulari i ha fet clic sobre
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el botó d’Enviar projecte. Un cop realitzada aquesta acció, ja no es poden modificar les dades
introduïdes, només es podran consultar.
Cal esmenar informació: després d’haver enviat el projecte, es tornarà a l’entitat per
corregir possibles errors, per exemple si s’ha emplenat incorrectament un camp o si hi ha
algun error en els documents adjunts, etc. En aquest estat, l’ENL pot actualitzar les dades
introduïdes i tornar a fer clic sobre el botó d’Enviar projecte. En aquest moment passarà a
l’estat de “Pendent de segona validació
Pendent de segona validació: esprés de corregir els possibles errors, el
projecte serà validat per última vegada i pot passar a l’estat d’”Aprovat” o “Denegat”
Aprovat: la informació en relació amb el projecte s’ha aportat de forma correcta i d’acord
amb els requisits exigits en aquestes bases. Per tant, podrà entrar a la fase de votació.
Denegat: la sol·licitud per participar a “Territoris Solidaris 6a Edició” queda descartada perquè
no s’ajusta a les bases de la convocatòria, perquè no compleix amb els requisits exigits o pels
resultats obtinguts després del procés de votació.
Escollit: el projecte proposat ha estat seleccionat després del procés de votació.

2.4

Votació dels project es

Un cop acabat el termini d’inscripció i revisió dels projectes presentats, els aprovats es
publicaran al web de Territoris Solidaris. Aleshores s’obrirà un termini de votació perquè
els empleats de BBVA a Espanya puguin escollir els projectes que finalment seran
finançats.
Cada empleat en actiu podrà votar fins a 3 projectes a l’aplicació.
Els empleats de les direccions territorials de BBVA a Espanya només podran votar els
projectes d’entitats que s’ubiquin al seu àmbit territorial i que no hagin estat apadrinades
per un empleat dels Serveis Centrals o del CIB.
En el cas dels Serveis Centrals i del CIB, els seus empleats a Espanya podran únicament
votar els projectes apadrinats pels empleats de la seva mateixa tipologia,
independentment de la seva procedència geogràfica dins del territori nacional. Aquests
projectes no podran ser votats pels empleats de les direccions territorials de la seva àrea
geogràfica corresponent.
Exemple: un empleat de la Territorial Nord només podrà invitar a la convocatòria les
entitats que s’ubiquin en aquesta zona i podrà votar posteriorment només els projectes
presentats per entitats que estiguin ubicades en el seu àmbit territorial.
El Padrí podrà donar el seu vot a un projecte presentat per ell mateix.
Les ENL podran visualitzar l’actualització de les votacions al web de Territoris olidaris.
Aquesta actualització es realitzarà una única vegada al dia.
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2.5

Resolució

Al tancament de la votació de projectes s’informarà del resultat per correu electrònic als
Padrins i a les ENL participants.
Es declararan escollits els projectes que a cada territori hagin rebut el nombre més elevat de
vots fins a consumir el pressupost assignat per territori. Per a més informació sobre la
quantia de les ajudes i com es reparteixen, vegeu l’apartat 6 d’aquestes bases.
Un cop seleccionats els projectes per finançar, començaran els tràmits necessaris per a la
formalització de l’acord entre les ENL i el BBVA. Per a més informació sobre la formalització de
la col·laboració, vegeu l’apartat 7 d’aquestes bases.
Els projectes elegits hauran de ser executats durant els anys 2018 des que es va fracassar el
concurs i / o 2019, o almenys la parteix del projecte finançat per BBVA. Després de finalitzar, els
projectes podran ser revisats per un auditor extern i es podran exigir justificants del
desenvolupament de les activitats planificades i de la destinació de la donació de BBVA. En
aquest sentit, totes les ENL escollides es comprometen a facilitar al BBVA la informació
sol·licitada.

3. Requisits per a les ENL sol·licitants y els projectes presentats
Aquesta convocatòria va adreçada a entitats sense finalitats lucratives acollides a la Llei
49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge, legalment constituïdes, que persegueixin finalitats d’interès general, constituïdes sota
la forma jurídica de fundació, associació d’utilitat pública, organitzacions no governamentals per
al desenvolupament, delegacions de fundacions estrangeres inscrites al registre de fundacions,
federacions i associacions d’entitats sense finalitats lucratives amb un fi comú, així com les ENL
que tinguin domicili fiscal a qualsevol dels Territoris Forals que componen la Comunitat
Autònoma del País Basc (Àlaba, Biscaia i Guipúscoa) o a la Comunitat Foral de Navarra i que
estiguin acollides d’acord amb la legislació foral a un règim fiscal similar al de la Llei 49/2002.
No es podran presentar en aquesta convocatòria les persones físiques ni les ENL amb
finalitats socials que no persegueixin l’interès general. Igualment, quedaran excloses aquelles ENL
o projectes que per la seva objecte, contingut o finalitat puguin comprometre el principi
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d'igualtat, els drets fonamentals o qualsevol dels valors que fan de BBVA una empresa
socialment responsable
La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació expressa de les bases de la mateixa
i el no compliment d'alguna d'elles pot donar lloc a l'exclusió de la ENL de la convocatòria.
Les ENL sol·licitants hauran de::
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ser invitades por un empleat en actiu de BBVA a España.
Emplenar en la seva totalitat el formulari de sol·licitud disponible al web de
Territoris Solidaris 6a Edició..
Estar acollides al règim fiscal especial previst per a aquest tipus d’entitats a la
legislació que sigui aplicable, citada en aquestes bases*.
Tenir inclosa a les normes estatutàries el desenvolupament o promoció de
multes socials d’interès general, que ha de constar com a tal en l’objecte
social de l’entitat.
Estar constituïdes legalment com a ENL i figurar inscrites al registre
corresponent, ja sigui estatal o autonòmic.
En el cas d’estar constituïda sota la forma jurídica d’associació, haurà de
disposar d’un certificat d’utilitat pública emès per l’organisme estatal o
autonòmic competent.
Estar domiciliades a territori espanyol.
Tenir una antiguitat mínima de 2 anys, a comptar des de la seva inscripció al
registre.
Remetre la documentació indicada en l’ordre i l’extensió requerides.
En el cas de ser una ENL guanyadora de Territoris Solidaris 5a edició,
haurà d’estar al corrent del compliment de les bases d’aquesta
convocatòria. Exemple: Les entitats escollides en la cinquena edició han
d’haver enviat tota la documentació requerida en aquella convocatòria
(conveni, certificat de donació…).

* La falta d’acreditació de qualsevol d’aquests requisits serà motiu d’esmena o d’exclusió de la convocatòria.

4. Documentació necessària
Formulari de sol·licitud: La sol·licitud s’haurà d’emplenar i tramitar a través del web de
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Territoris Solidaris. S’ha d’emplenar en el format establert, sense modificar-lo ni superar els
espais destinats a cada apartat. S’han d’emplenar tots els camps obligatoris, adjuntar els
documents sol·licitats i acceptar aquestes bases, les condicions d’ús i l’avís legal.

5. Terminis de la convocatòria
Període d'invitació i inscripció de projectes: del 11 de setembre de 2018 al 28 de
setembre de 2018 (tots dos inclosos) per al període d'invitació i fins al 3 d'octubre
per a la inscripció de projectes. Després d'aquest període s'obrirà un breu termini,
que es comunicarà a les entitats registrades, per corregir i complementar la
documentació.
Període de votació de projectes: 12 de novembre de 2018 al 30 de novembre de
2018 (ambdós inclosos).
Publicació de resultats: Durant el mes de desembre de 2018.
Nota: Aquests terminis estan subjectes a possibles pròrrogues i/o modificacions, que en tot cas s’anunciaran
prèviament al web de Territoris Solidaris 6a edició.

6. Quantia de les ajudes
El repartiment de les ajudes es realitzarà segons el rànquing de vots i la quantitat
sol·licitada per cada ENL fins a exhaurir el pressupost de cada direcció territorial.
La sol·licitud de finançament per part de les ENL al programa Territoris Solidaris 6a edició no
podrà excedir de 6.000 euros per als projectes presentats.
En tot cas hi haurà com a mínim un guanyador a totes les províncies i ciutats autònomes
(Ceuta i Melilla) i que hagin obtingut un mínim de 15 vots.
En cas d’empat entre les primeres posicions no escollides del rànquing, el repartiment de
l’última partida pressupostària s’efectuaria de forma proporcional entre elles, segons la
quantitat que hagi sol·licitat cadascuna.
S’ha definit un procediment de redistribució d’excedents en cas que alguna de les
territorials no exhaureixi l’assignació pressupostària inicialment assignada. Si es donés
aquest cas, es portarà a terme la suma d’excedents de les territorials i posteriorment es
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procedirà a repartir-ho entre els projectes aprovats sense cobrir econòmicament a la
resta
de territoris, en funció del rànquing nacional de votació, amb un límit màxim de 6.000
euros per a cada projecte.
A continuació es detalla el volum total d’euros del pressupost per repartir per categoria:
Territoris

Quantia

Canàries
Catalunya (inclou DT Barcelona)
Centre

60.000 €
185.000 €
150.000 €

Este
Nord-oest
Nord
Sur
Servicios Centrals
CIB
TOTAL

125.000 €
125.000 €
125.000 €
150.000 €
80.000 €
100.000 €
1.100.000€

7. Formalització de la col·laboració
Cadascuna de les ENL seleccionades ha de subscriure un conveni de col·laboració amb el
BBVA a través del qual s’especificaran els drets i les obligacions d’ambdues parts i, entre
d’altres, s’inclouran els punts següents:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Termini d’inici i finalització del conveni.
Import de l’ajuda concedida
Forma de pagament
Seguiment del projecte (visites de seguiment i informe de resultats).
Memòria.
Justificació econòmica de l´import concedit.

Si en el termini de 3 mesos des de la comunicació de la resolució no s’ha signat el conveni de
col·laboració, s’entendrà que l’entitat renuncia a l’ajuda sol·licitada.
L’efectivitat de les donacions es justificarà mitjançant certificació emesa per l’entitat
beneficiària, amb els requisits que s’estableixin en el conveni col·laborador. Aquesta
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certificació ha d’incloure, com a mínim, els aspectes següents:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El número d’identificació fiscal i les dades d’identificació personal del
donant i de l’entitat donatària
Menció expressa conforme l’entitat donatària es considera entitat
beneficiària del mecenatge als efectes de la legislació aplicable segons el seu
domicili fiscal.
Data i import del donatiu.
Destinació que l’entitat donatària atorga a l’objecte donat en compliment de
la seva finalitat específica.
Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació, sens perjudici del
que estableixen les normes imperatives civils que regulen la revocació de
donacions

Addicionalment, les ENL hauran d’aportar una memòria d’activitats justificant les
iniciatives
desenvolupades del projecte executat.
La presentació a aquesta convocatòria pressuposa l’acceptació de les seves bases i de les
resolucions adoptades pel BBVA, que seran inapel·lables.

8. Despeses.
. El BBVA no es fa responsable de qualsevol tipus de despesa derivada de la participació, de la
documentació sol·licitada o de qualsevol altra circumstància en la quan puguin incórrer les
ENL per participar en aquesta convocatòria

9. Responsabilitat.
El BBVA no es responsabilitzarà dels danys i/o perjudicis que poguessin patir les ENL
seleccionades per error, culpa, negligència o dol, i en general per qualsevol acció o
omissió de qualsevol de les ENL o dels seus representants, que seran els únics
responsables de les seves conseqüències.

10. Ús de noms i marques.
El BBVA podrà reproduir i utilitzar el nom i la imatge de les ENL participants per al control,
seguiment i desenvolupament de la convocatòria, sense que això confereix dret de
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remuneració o cap benefici a l’ENL més enllà del contemplat en aquestes Bases
Les ENL participants o seleccionades no podran fer servir el nom ni el logo de BBVA sense
autorització expressa per escrit. En cas d’autorització, el BBVA podrà sol·licitar en qualsevol
moment a l’ENL autoritzada no aparèixer més en qualsevol publicitat o publicació de l’ENL.
L’ENL està obligada a complir amb aquest requeriment a partir del moment de la recepció
de la sol·licitud.

11. Drets d'imatge.
Els padrins i integrants de les entitats col·laboradores que resultin guanyadors (d'ara endavant,
els Premiats) autoritzen a BBVA a reproduir, publicar i utilitzar el seu nom, cognoms, imatge
i/o veu, en qualsevol activitat publicitària o promocional relacionada amb l'activitat o
esdeveniment de BBVA en el qual participa, sense que aquesta utilització li confereixi dret de
remuneració o benefici algun, així com a comunicar aquestes mateixes dades als mitjans de
comunicació que cobreixin l'esdeveniment en el qual participen. Així mateix, els Premiats
cedeixen a BBVA els drets d'imatge que poguessin correspondre'ls com a conseqüència de
l'emissió i/o enregistrament audiovisual, així com dels reportatges gràfics -individuals o
col·lectius- que realitzi BBVA de les activitats publicitàries o promocionals abans indicades, amb
independència del suport o mitjà de comunicació en el qual es materialitzin o es difonguin.

12. Modificacions.
BBVA es reserva el dret d'introduir modificacions en les presents bases per motius
raonables i, sempre que redundin en el millor desenvolupament de la convocatòria. Les
modificacions seran degudament publicades a la pàgina web de Territoris Solidaris 6ª
Edició.

13. Jurisdicció y competència.
En cas de controvèrsia s’aplicarà la legislació espanyola, sotmetent-se les parts davant dels
jutjats i tribunals de Madrid capital.
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