
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREMI FUNDACIÓ LA BASTIDA 
PER A PROJECTES DE COOPERATIVES I L’ECONOMIA 
SOCIAL I SOLIDÀRIA 
 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2022 
 
 
 
 
 

www.fundaciolabastida.org 

  



 

2 

 
1. INTRODUCCIÓ 3 

2. AMBIT TEMÀTIC 3 

3. QUI ES POT PRESENTAR 4 

4. DOTACIÓ ECONÒMICA 4 

5. ELS COMPROMISOS DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA 4 

6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINIS 5 

7. JURAT I PROCÉS DE SELECCIÓ 5 

8. CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS PROJECTES 6 

9. RESOLUCIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS 6 

10. POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES 7 

 

  



 

3 

1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat de la Fundació de la Cooperativa de Construccions Baix Llobregat registrada amb la 

marca Fundació La Bastida, en endavant la Fundació, és la promoció i el foment del cooperativisme 

i l’economia social i solidària. 

El Premi Fundació La Bastida té per objectiu reconèixer iniciatives locals i ciutadanes en favor de 

l’economia social i solidària. 

El Premi tindrà caràcter anual. S’emmarca en la voluntat de la Fundació de donar suport a aquelles 

entitats que desenvolupen una activitat econòmica sota criteris de transformació social i a través 

de la democratització de l’economia, l’autogestió del treball, la priorització de les persones per sobre 

del capital i les relacions basades en la cooperació i la sostenibilitat de la vida. 

Aquest Premi té en compte les recomanacions de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, 

que estableix un ambiciós nou marc de governança per al desenvolupament sostenible i que planteja 

17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) d’aplicació universal, a tots els països i a tots 

els nivells, que abasten temàtiques tan importants com la lluita contra la fam, la pobresa, la protecció 

del medi ambient, el benestar, la salut, l’educació o el desenvolupament econòmic inclusiu i 

sostenible. 

2. AMBIT TEMÀTIC 

El Premi Fundació La Bastida reconeix iniciatives locals i ciutadanes que contribueixen a l’economia 

social i solidària. En particular, es valoraran projectes que: 

• Promoguin la implicació de la societat en el foment de l’Economia Social i Solidària. 

• Es desenvolupin de forma col·lectiva i/o sota una fórmula jurídica de l’Economia Social: 

cooperativa, associació, fundació, societat laboral, mutualitat... 

• Generin impactes socials i ambientals positius i mesurables en el desenvolupament de la 

seva activitat. 

• Incorporin criteris de gestió democràtica, participativa i transparent. 

• Donin resposta a problemes socials i ambientals. 

• Incorporin la perspectiva de gènere. 

• Generin relacions comercials, d’intercooperació i treball en xarxa amb d’altres 

organitzacions que conformin l’ESS. 

• Tinguin una repercussió clara sobre l’entorn i el territori on es duen a terme. 

• Estiguin relacionats amb l’economia real, mantenint i/o generant ocupació. 

• Presentin un caràcter innovador, replicable i singular. 
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• Tinguin viabilitat econòmica i tècnica, amb capacitat de generar activitat a llarg termini. 

• Impliquin accions noves i genuïnes, tot i que, també s’admetran projectes de consolidació 

de projectes ja iniciats. 

Activitats que seran excloses: 

• Activitats amb un evident impacte negatiu en el medi ambient. 

• Participació en activitats amb evidències d’explotació laboral, violació dels drets humans 

i dels drets laborals. 

• Que participin i/o promoguin l’especulació en totes les seves àrees. 

• Les que discriminin per raó de sexe, gènere, orientació sexual, ètnia, religió, nacionalitat i 

edat. 

3. QUI ES POT PRESENTAR 

Podran optar a aquest Premi cooperatives i entitats de l’economia social i solidària, legalment 

constituïdes o que estiguin en procés de creació, i que tinguin la seva seu social a Catalunya. 

En el cas d’estar en procés de creació, caldrà signar un full de compromís per la constitució de 

l’entitat abans del 31/12/2023. 

El projecte s’haurà de realitzar dins l’àmbit territorial de Catalunya. 

Una mateixa entitat podrà presentar fins a un màxim de 2 projectes a la convocatòria. 

4. DOTACIÓ ECONÒMICA 

S’atorgaran sis premis, un Premi ESS Cornellà per import de 10.000€ que s’atorgarà a una entitat de 

Cornellà i cinc premis per import de 2.000€ cadascun. 

L’import s’haurà de destinar íntegrament a executar la iniciativa premiada. 

El pagament del Premi s’efectuarà en dues parts: un primer pagament del 90% a l’inici del projecte i 

un segon pagament del 10% posterior una vegada s’hagi lliurat la memòria de justificació tècnica 

del projecte. 

5. ELS COMPROMISOS DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA 

• Presentar una memòria descriptiva i justificativa del projecte, un mes després de la 

finalització de les actuacions incloses en el projecte premiat. 

• Finalitzar les actuacions del projecte premiat abans del 31/12/2023. 

• Fer menció del Premi en tots els materials de comunicació descriptius del projecte. 
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• Realitzar el projecte en la seva totalitat i d’acord amb la proposta presentada. 

• Rebre una visita dels organitzadors del Premi, com a mínim un cop en els 12 mesos 

després de rebre el premi. 

• Retornar l’import del premi en cas que el projecte no es dugui a terme. 

6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINIS 

Per optar al Premi caldrà presentar el formulari disponible en el “Formulari de presentació de 

projectes” que contindrà la següent informació: 

• Presentació i dades de l’entitat. 

• Breu introducció (1/2 pàgines) del projecte. 

• Descripció detallada del projecte (ubicació, objectius, desenvolupament del projecte, 

cronograma, etc.). Màxim 5 pàgines. 

• Pla de viabilitat. 

El formulari, i la documentació addicional (si és el cas), hauran de presentar-se per correu electrònic 

abans de la data límit del 31 d’octubre de 2022 a l’adreça premi@fundaciolabastida.org 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al 93 515 05 79 o enviar correu electrònic a 

premi@fundaciolabastida.org 

7. JURAT I PROCÉS DE SELECCIÓ 

Els projectes presentats seran valorats per un Jurat d’experts en cooperatives i de l’economia social 

i solidària. 

El Jurat serà presidit per un representant de la Fundació. 

El procés de selecció comptarà amb dues fases: 

• Fase I: Preselecció de fins a un màxim de 10 projectes. 

• Fase II: Selecció final dels projectes premiats. Si es considera necessari, l’organització es 

reserva el dret a sol·licitar informació complementària del projecte i el dret a sol·licitar una 

entrevista personal amb representants de l’entitat. 

 

 

 

 

mailto:premi@fundaciolabastida.org
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8. CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS PROJECTES 

Nom del criteri Descripció del criteri 

Aplicació dels criteris 
Ambientals, Socials i de 
Governança (ASG).  

- Incorporar criteris ASG en la cadena de valor: comercialització 
justa, de proximitat i ecològica, democràcia, participació i 
transparència, finances ètiques, intercooperació, equitat de 
gènere, eficiència energètica i gestió de residus, forquilla salarial, 
desenvolupament personal i professional, arrelament al territori i 
llicències lliures. 

Donar resposta a problemes 
socioambientals (amb un 
diagnòstic).  

- Projectes que tinguin com a objectiu donar resposta a 
problemes presents amb un diagnòstic que els identifiqui. 

Generació d’ocupació. 
 

- Projectes que tinguin capacitat de mantenir i/o generar 
ocupació. 

Perspectiva de gènere.  - Incloure una perspectiva de gènere en el projecte (Participació 
de dones en els diferents nivells de l’organització, pla d’igualtat, 
mesures de conciliació, repartiment de càrregues, etc.) 

Viabilitat tècnica i econòmica.  - Professionalitat i coneixement del sector. 
- Viabilitat econòmica del projecte amb una projecció mínima de 
3 anys. 

Forma jurídica de l’economia 
social i solidària i de 
l’emprenedoria col·lectiva.  

- Formes jurídiques de l’economia social. 
- Projectes col·lectius amb participació de persones diverses. 

Innovació del projecte. 
 

- Projectes que realitzen una o diverses accions “noves” en 
alguna/s o totes les fases. 

Proximitat territorial. 
 

- Projectes que es desenvolupin a Cornellà de Llobregat o 
municipis del voltant.  

9. RESOLUCIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS 

El jurat resoldrà el Premi abans del 15 de desembre de 2022 i ho notificarà a les entitats beneficiàries 

durant els 15 dies següents. 

La resolució final del Premi es publicarà al web de la Fundació www.fundaciolabastida.org 

El Premi podria quedar desert si cap dels projectes presentats compleixen els requisits establerts a 

la convocatòria o no posseeixen la suficient qualitat. 

La decisió del jurat serà inapel·lable. 

La Fundació es reserva el dret de difondre el contingut del projecte guanyador. 

 

http://www.fundaciolabastida.org/
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10. POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES 

La Fundació de la Cooperativa de Construccions Baix Llobregat (FUNDACIÓ LA BASTIDA) es 

compromet i obliga a guardar secret absolut de tota la informació i dades incloses en la 

documentació aportada per les entitats per la participació del premi i a vetllar amb l'adequada 

diligència professional per a la seguretat de la informació obtinguda obligant-se a no transmetre-la, 

guardar-la ni emmagatzemar-la de cap manera.  

Igualment, es compromet i obliga a no divulgar aquesta Informació Confidencial, així com a no 

publicar-la ni difondre-la per cap mitjà (o bé directament o bé a través de terceres persones o 

empreses), ni posar-la a disposició de tercers sense el previ consentiment de l’entitat  propietària de 

la informació. Aquest compromís de confidencialitat subsistirà encara després d’extingida la 

participació en el premi. 

Les dades de caràcter personal que constin als projectes presentats seran tractats per la Fundació 

de la Cooperativa de Construccions Baix Llobregat la finalitat de la qual és la gestió i resolució de la 

convocatòria. Així mateix també seran enviats a tots els membres de la Fundació i als membres del 

jurat del premi, únicament amb la finalitat de ser valorats pel present premi. En cap cas seran 

reenviats a tercers ni s’usaran per a altres finalitats que no siguin les pròpies de participació al premi.  

Les dades relatives als guanyadors dels premis seran publicades a la pàgina web de l’organització i 

a les xarxes socials. Les dades dels premiats en les modalitat de incloguin prestació econòmica 

seran comunicades a les entitats bancàries amb l’objecte de realitzar l’abonament corresponent.  

La Fundació de la Cooperativa de Construccions Baix Llobregat garanteix la seguretat i 

confidencialitat de les dades de caràcter personal en conformitat amb la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal. El propietari de les dades pot posar-se en 

contacte amb la Fundació de la Cooperativa de Construccions Baix Llobregat i pot realitzar en 

qualsevol moment l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i 

oposició d’acord, dirigint una comunicació escrita al responsable del tractament Fundació La 

Bastida al correu electrònic lopd@fundaciolabastida.org, adjuntant còpia d’un document que 

acrediti la seva identitat, indicant expressament el dret que desitja exercitar. 

Per a més informació sobre la política de privacitat de la Fundació podeu consultar la web de l’entitat 

www.fundaciolabastida.org. 

mailto:lopd@fundaciolabastida.org
http://www.fundaciolabastida.org/

