Territoris Solidaris 6ª
edició. Preguntes
freqüents
1. Què és Territoris Solidaris?
Territoris Solidaris és un programa dirigit per l’Àrea de Responsabilitat
Corporativa
d’Espanya , gràcies al qual el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA en endavant)
ofereix als empleats en actiu a Espanya l’oportunitat de participar de forma activa en la
selecció i concessió d’ajudes a projectes socials desenvolupats per entitats no lucratives (ENL
en endavant).

2. Per què el BBVA desenvolupa Territoris Solidaris?
El BBVA desenvolupa per sisena vegada aquest programa com una resposta més al
compromís que té adquirit amb les societats on opera. Es tracta d’una iniciativa senzilla i
transparent gràcies a la qual el BBVA facilita la implicació dels seus empleats a projectes que
pretenen donar resposta als reptes socials que té actualment la societat i ajudar els
col·lectius desafavorits més propers.

3. Quin paper hi tenen els empleats del BBVA?
El paper dels empleats en actiu del BBVA a Territoris Solidaris és decisiu perquè són els
encarregats de proposar i votar els projectes del seu àmbit territorial que abordin els
reptes socials amb més incidència actualment, en àrees com l’educació, l’assistència social, la
cultura o el medi ambient, i en atenció i suport als col·lectius més desafavorits de
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la societat.

4. En què consisteix Territoris Solidaris 6a Edició?
Territoris Solidaris 6a Edició consta de cinc fases:
Fase d’invitació: L’empleat de BBVA inicia el procés invitant entitats susceptibles de
rebre aquest finançament. La invitació únicament es realitza a través de la
plataforma interna i és rebuda per les ENL mitjançant correu electrònic.
Fase d’inscripció: Un cop rebuda la invitació, les ENL hauran d’activar-la entrant a
l’enllaç de la pròpia invitació per donar-s’hi d’alta i posteriorment registrar el projecte
que participarà en la convocatòria. Aleshores hauran de donar d’alta un usuari, que
coincideix amb l’adreça electrònica on els ha arribat la invitació, i generar una
contrasenya. Després els arribarà un altre correu electrònic per confirmar les dades i
a continuació les ENL hauran d’emplenar el formulari i adjuntar-hi la documentació
necessària.
Fase de revisió: Un auditor extern revisarà la documentació facilitada per les entitats,
vetllarà pel compliment de les bases de la convocatòria i podrà sol·licitar a les entitats
l’ampliació o modificació d’informació que estimi oportuna.
Fase de votació: Els projectes que compleixin amb tots els requisits passaran a la
fase de votació. Cada empleat en actiu de BBVA a Espanya podrà votar fins a 3
projectes.
Fase de tancament i comunicació de resultats: Tancament de la votació, recompte i
comunicació dels projectes escollits.

5. Quin és el calendari de Territoris Solidaris 6a Edició?
Territoris Solidaris arranca 11 de setembre del 2018 . Des d’aquest dia, i fins el 28 de
setembre del 2018 (ambdós inclosos), els empleats en actiu de BBVA podran enviar les
seves invitacions. Un cop rebuda la invitació, les ENL podran inscriure’s a la convocatòria fins
al dia 3 d´octubre del 2018 inclòs. El termini de votació dels projectes comença el 12 de
novembre del 2018 i finalitza el 30 de novembre del 2018. Els projectes escollits seran
publicats el mes de desembre de 2018. Aquestes dates podrien patir modificacions en
funció de les necessitats que sorgeixin durant el projecte. Tots els canvis es comunicaran
amb antelació suficient i s’actualitzaran en el calendari de la plataforma.
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6. Com s’hi pot participar?
Per participar a Territoris Solidaris 6a Edició s’ha creat una plataforma interna a través de la
qual els empleats en actiu del BBVA a Espanya poden invitar les entitats mitjançant correu
electrònic. Cada empleat podrà invitar un màxim de 5 ENL de l’àmbit territorial al qual
pertany. En el cas d’empleats dels Serveis Centrals i del CIB, podran invitar les ENL de
qualsevol part del territori nacional. Per tant, podran apadrinar fins a 5 projectes.
També a través de la plataforma interna, els empleats en actiu podran consultar les bases del
programa, consultar informació en relació amb les entitats i els projectes presentats i,
posteriorment, votar-los.

7. Quines entitats hi poden participar?
Hi poden participar entitats no lucratives d’àmbit nacional, regional i local, 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 les entitats 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 en actiu
del BBVA a Espanya. Les entitats hauran de tenir domicili social a Espanya i en el territori on
pertany el padrí.

(*) Per més informació en relació a la normativa reguladora del regim tributari de les entitats sense fins lucratius, podeu consutlar els
següents enllaços en funció del territori:
•
•
•
•
•

Navarra (Ley Foral 10/1996): http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A9E10798-98A4-40E4-948CADAD2D28D1AD/0/VigorLeyfund160113.pdf
Álava (Norma Foral 16/2004): http://www.araba.eus/botha/Boletines/2004/083/2004_083_04712.pdf
Guipúzcoa (Norma Foral 3/2004): http://www.gipuzkoa.eus/disposiciones/Legeak/2004/003.pdf
Vizcaya (Norma Foral 1/2004):
http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_1_2004.pdf?idioma=CA
Resto de España (Ley 49/2002):
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/IRPF/LEY%2049.02.pdf

Per més informació en relació a la sol·licitud del certificat que manifesta l’opció pel regim fiscal especial d’entitats sense fins
lucratius, podeu consultar el següent enllaç: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G314.shtml

8. Quin tipus de projectes hi poden participar?
Per optar a les ajudes de Territoris Solidaris 5a Edició, els projectes, a més de tenir
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caràcter nacional, regional o local a Espanya, han d’enquadrar-se en alguna de les
categories següents:
Assistència a persones amb discapacitat i les seves famílies
Atenció a malalts i familiars
Atenció a necessitats bàsiques
Campanyes de sensibilització/formació
Esports i cultura
Inclusió de col·lectius en situació de risc d’exclusió
Infància i joventut
Gent gran
Medi ambient
Millora d’instal·lacions

9. Cal que l’ENL sigui client del BBVA?
No, no cal que les entitats siguin clients del BBVA, sempre que compleixin amb els
requisits mencionats i sempre que hagin estat invitades per un empleat en actiu de BBVA.

10. Les entitats que van participar en anteriors edicions
Territoris Solidaris poden tornar a participar en aquesta edició?

de

Sí, hi poden participar sempre que compleixin amb els requisits establerts a les bases del
programa i sempre que tornin a ser invitades per un empleat en actiu del BBVA. Això no
obstant, no podran participar aquelles que estiguin pendents de tancar la documentació de
les anteriors edicions, ni aquelles que no hagin estat valorades com positives en la auditoria.

11. Un mateix empleat pot apadrinar diverses ENL?
Sí, pot apadrinar un màxim de cinc entitats.

12. Una ENL pot ser apadrinada per més d’un empleat?
Si l’ENL rep més d’una invitació, només es tindrà en compte la primera invitació que l’ENL
accepti.
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13. Una ENL pot presentar més d’un projecte?
Només podran presentar diversos projectes a la mateixa categoria les organitzacions de
caràcter nacional amb presència a la totalitat de la geografia espanyola (aquestes ENL
podran presentar un màxim de 2 projectes per província).

14. Pot una ENL presentar un projecte internacional?
No. En aquesta edició les ENL només podran presentar projectes que es duguin a terme a
Espanya

15. Si sóc una entitat o padrí d’un projecte, com sé si el meu
projecte ha estat escollit?
Els projectes escollits es publicaran a la plataforma de Territoris Solidaris 6a Edició. De la
mateixa manera, també es comunicarà els projectes escollits mitjançant correu electrònic a
les ENL i als padrins.

16. Com s’instrumenten les ajudes?
Qualsevol entitat que resulti escollida ha de signar un Conveni de Col·laboració amb el
BBVA, una Ordre de Pagament i un Certificat de Donació en el termini de 3 mesos des de la
publicació de la relació de guanyadors. Un cop transcorregut aquest període, no es
realitzaran pagaments. El pagament de les ajudes s’instrumentarà a través de transferència
bancària.

17. Hi haurà un seguiment posterior dels projectes?
Sí, qualsevol entitat escollida serà susceptible de ser auditada per un auditor extern, que
podrà requerir tanta informació com estimi oportuna per verificar que l’ENL efectivament
destina l’ajuda a les finalitats per la qual va ser concedida. Addicionalment, les ENL hauran
d’aportar una memòria d’activitats i una justificació econòmica sobre les iniciatives
desenvolupades del projecte executat.
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Per obtenir més informació, pots visitar la pàgina web https://e-spacio.es.igrupobbva/TS, on podràs
consultar les bases del programa, o bé pots adreçar-te a la bústia de Territoris Solidaris 6a Edició
territoriossolidarios@bbva.com (BZG00196) o fer la consulta al telèfon 91 455 22 55.
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