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1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA 
 

La pandèmia de COVID-19 està suposant una emergència sanitària a escala global. La crisi sanitària 

s'està transmetent a l'economia i a la societat a una velocitat inusitada, afectant tant l'activitat 

productiva com la demanda i el benestar dels ciutadans. 

 

En aquesta situació tan extraordinària, els col·lectius en risc d'exclusió social es troben o poden 

trobar-se en una situació d'extrema vulnerabilitat i necessiten el màxim suport de les Entitats 

Socials, la majoria de les quals estan tenint dificultats per a continuar fent el seu treball. 

 

En aquesta VI Edició dels Premis Bizcabar ens veiem obligats a definir i delimitar les prioritats, 

així com les Entitats Socials que poden accedir-hi. 

 

2. QUI POT ACCEDIR-HI  
 
Podran optar a les ajudes les entitats sense ànim de lucre que hagin estat receptores del Premi 

Bizcabar en alguna de les cinc edicions anteriors del Premi. 

 

3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ DELS PROJECTES   
 
Podran presentar-se projectes destinats a atendre necessitats bàsiques de col·lectius en risc 

d’exclusió social i que la seva situació s’hagi agreujat a conseqüència d’aquesta situació 

d’excepcionalitat. 

 

En el Formulari de presentació del Projecte  haurà d'especificar-se quins recursos (humans, 

materials, logístics, etc.) s'han vist afectats i concretar de quina manera el Premi Bizcabar podria 

ajudar a pal·liar aquestes deficiències / mancances.  

 

Es prioritzaran els següents col·lectius i necessitats  

 

• Atenció bàsica a Gent Gran  

• Atenció bàsica a persones amb discapacitat física o intel·lectual 

• Atenció bàsica a Dones en situació o risc de vulnerabilitat 
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• Atenció bàsica a nens, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat 

• Atenció bàsica persones sense llar 

• En general: qualsevol col·lectiu de persones que es trobin en situació de clar 

 desavantatge econòmic. 

 

4. REQUISITS PER PARTICIPAR A LA CONVOCATÒRIA 
 
Podran optar a les ajudes les entitats sense ànim de lucre que hagin estat receptores del Premi 

Bizcabar en alguna de les cinc edicions anteriors del Premi. El projecte s’haurà de fer a la ciutat de 

Barcelona.  

 

5. VALORACIÓ DELS PROJECTES   
 

Per a la valoració de projectes es consideraran els següents aspectes: 

 

•      L'agreujament de les necessitats a atendre derivades de la declaració de l'estat 

d'alarma. 

•   La capacitat de l'organització per a adaptar el projecte i recursos a la nova situació. 

•  L'experiència prèvia d'intervenció amb el col·lectiu beneficiari. 

•      L'abast i nombre de beneficiaris directes. 

 

6. DESPESES SUBVENCIONABLES  
 

Es consideraran despeses subvencionables, totes aquelles que estiguin directament vinculades al 

projecte a finançar. L'activitat que origina la despesa ha de ser necessària per a l'execució del projecte 

subvencionat i ha de reflectir-se en el formulari de sol·licitud del projecte. La despesa 

subvencionable haurà de produir-se entre el 30 d'abril de 2020 i el 31 de desembre de 2020. 
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7.  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

7.1. Fase I 
 

Memòria del projecte juntament amb el  pressupost, segons el “Formulari de sol·licitud” que figura 

en la web  www.premibizcabar.org 

 
7.2. Fase II 
 
Les entitats que resultin seleccionades hauran de presentar la documentació:  

 

• Fotocòpia DNI i poders notarials del representant legal de l'entitat, si aquests han canviat 

respecte a l'exercici en el que es va concedir el Premi 

• Certificat assegurant que s'està al corrent de pagament amb la Tresoreria de la Seguretat 

Social i l'Agència Tributària 

 

8. PRESENTACIÓ DE PROJECTES  
 
La presentació de la documentació sol·licitada en aquesta convocatòria es realitzarà exclusivament 

per correu electrònic a la següent adreça:  info@premibizcabar.org 

 

9.  TERMINI DE PRESENTACIÓ  

 
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 26 de març de 2020 i finalitza el 10 d'abril 

de 2020 a les 24:00 h. 

 
10. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
 
El Comitè Executiu de l'Entitat estudiarà els projectes i les sol·licituds rebudes, podent requerir 

quants aclariments i/o informacions addicionals estimi oportunes als sol·licitants. 

 

La resolució s'adoptarà com a màxim el 30 d'abril de 2020 i serà comunicada de manera 

individualitzada a cadascuna de les entitats guanyadores, en un termini màxim d'una setmana 

després de la data de resolució. Aquesta Resolució podrà ser consultada en el web del Premi 

Bizcabar. 

 

http://www.premibizcabar.org/
mailto:info@premibizcabar.org
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11. FIRMA DEL CONVENI DE COLABORACIÓ 
 

Bizcabar Patrimoni SL subscriurà un conveni de col·laboració amb cadascuna de les entitats amb 

projectes aprovats. 

 

En aquest conveni s'especificaran els drets i les obligacions de les dues parts i, entre altres punts, 

s'inclouran els següents: 

 

• Termini d'inici i finalització del conveni. 

• Import de l'ajuda concedida. 

• Forma de pagament. 

• Memòria final i justificació econòmica de l'import concedit. 

• Autorització de cessió gratuïta d'explotació de drets d'imatge, degudament signada pel 

representant legal del sol·licitant. 

 

12. JUSTIFICACIÓ DELS PROJECTES 
 

La justificació econòmica, així com la Memòria final hauran de realitzar-se, com a màxim, el 30 de 

juny de 2021 i segons el model que s'adjuntarà com a Annex al Conveni. 

 

13. CONTACTE I RESOLUCIÓ DE DUBTES 
 

Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a la següent adreça de correu electrònic 

info@premibizcabar.org. 

 
14. PROTECCIÓ DE DADES  
 
Per a donar compliment a la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les 

dades personals seran incorporades al fitxer “Contactes” titularitat de Bizcabar Patrimoni SL, amb la 

finalitat de promocionar i dur a terme comunicacions informatives sobre les activitats i serveis de 

l'Entitat i enviaments de la newsletter. D'acord amb l'esmentada normativa, podrà exercir-se el dret 

d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida a Bizcabar Patrimoni SL, amb 

domicili en Plaza Real 10, 1r 2a (08002) de Barcelona o enviant un mail a info@premibizcabar.org, 

indicant tutela de drets i el fitxer davant el qual exercita els seus drets. 


