
 

 

PREMIS	COOPCAMP	2020	
	

BASES	GENERALS	
	

CoopCamp,	l’Ateneu	Cooperatiu	del	Camp	de	Tarragona,	és	l’espai	de	referència	del	foment	i	promoció	de	
l’Economia	 Social	 i	 Cooperativa	 al	 Camp	 de	 Tarragona.	 En	 el	 marc	 de	 la	 Xarxa	 d’Ateneus	 Cooperatius,	
s’orienta	a	la	creació	de	noves	cooperatives	així	com	a	la	consolidació	i	 la	generació	de	llocs	de	treball	en	
cooperatives	existents,	i	al	foment	de	l’intercanvi	de	coneixement	de	l’economia	social.	
	
La	 Xarxa	 d’Ateneus	 Cooperatius	 és	 una	 iniciativa	 promoguda	 pel	 Departament	 de	 Treball,	 Afers	 Socials	 i	
Famílies	de	la	Generalitat	de	Catalunya	i	sorgida	a	partir	de	l’aliança	de	diversos	actors	públics	i	privats	de	
l’economia	social	del	territori,	amb	l’objectiu	de	donar	a	conèixer	i	impulsar	l’economia	social,	el	tercer	sector	
i	 les	 cooperatives,	 un	model	 d’economia	 transformadora	 que	 dóna	 resposta	 a	 la	 necessitat	 del	 territori,	
genera	riquesa	i	ocupació	estable	i	de	qualitat.	
	
És	voluntat	de	CoopCamp,	 fomentar	 i	promoure	 l’economia	social	 i	 cooperativa,	 la	 intercooperació,	crear	
nous	models	de	cooperació	i	col·laboració	i	establir	una	xarxa	de	contactes	per	tal	de	consolidar	i	fer	créixer	
l’economia	social	i	cooperativa	al	Camp	de	Tarragona.	
	
	
1.	Objecte	dels	premis	
	
L’objecte	de	les	presents	bases	és	regular	el	procediment	de	concessió	dels	“Premis	CoopCamp	2020”,	com	
a	 reconeixement	 i	 impuls	 a	 aquelles	 cooperatives	 del	 territori	 que	 destaquen	 per	 haver	 apostat	 per	 la	
innovació	o	la	intercooperació	com	a	via	per	a	la	viabilitat	o	consolidació	del	seu	projecte	en	el	marc	de	la	
situació	de	la	COVID-19.	
	
L’actuació	també	vol	identificar	i	difondre	exemples	de	bones	pràctiques	a	seguir	per	a	l’ESS	i	reconèixer	el	
valor	afegir	d’aquestes	organitzacions.	
	
Aquests	objectius	son	els	que	es	tindran	en	compte	a	l’hora	de	fer	la	valoració	qualitativa	del	projecte.	
	
2.	Terminis	i	calendari	de	la	convocatòria	
	
2.1.	El	 termini	de	participació	a	 la	 convocatòria	 s’inicia	amb	 la	publicació	de	 les	bases	 i	 finalitza	el	20	de	
setembre	de	2020.	
2.2.	El	calendari	de	la	convocatòria	i	les	fases	del	procés	son	les	següents:	
	

Presentació	de	sol·licituds	 Fins	al	20	de	setembre	de	2020	

Lliurament	dels	premis	 20	d’octubre	de	2020	

	
3.	Requisits	per	participar	en	la	convocatòria	
	
Poden	participar	aquells	projectes	que	compleixin	els	requisits	següents:	



 

 

	
3.1.	 Trobar-se	 en	 procés	 de	 constitució	 (haver	 lliurat	 les	 escriptures	 al	 Registre	 de	 Cooperatives)	 o	 estar	
legalment	constituïts	i	enregistrats	en	el	corresponent	registre	que	correspongui	a	la	forma	jurídica	(Registre	
de	Justícia,	Registre	de	Cooperatives,	etc.)	
3.2.	Tenir	 la	seva	seu	social	 instal·lada	en	qualsevol	dels	municipis	del	Camp	de	Tarragona	 i	Baix	Penedès	
(territori	d’intervenció	de	CoopCamp).	
3.3.	La	iniciativa	ha	de	tenir	la	forma	jurídica	definida	d’economia	social	i	solidària:	

3.3.1.	Cooperatives	
3.3.2.	Altres	fórmules	jurídiques	de	l'Economia	Social,	amb	activitat	econòmica.	

3.4.	No	ser	entitat	agrupada	del	Ateneu	Cooperatiu	del	Camp	de	Tarragona	ni	de	cap	altre	Ateneu	de	la	Xarxa	
d’Ateneus	Cooperatius.	
3.5	En	cas	d’estar	legalment	constituïda,	trobar-se	al	corrent	de	pagament	de	les	seves	obligacions	fiscals.	
3.6	No	trobar-se	en	situació	d’ERE,	suspensió	de	pagament	o	concurs	de	creditors	a	l’hora	de	participar	en	
els	premis.		
	
4.	Documentació	
	
Per	a	la	participació	s’haurà	de	presentar	dins	del	termini	previst	la	documentació	següent:	
	
1.	 Formulari	 de	 sol·licitud	 de	 participació	 (segons	 formulari	 normalitzat	 que	 es	 pot	 trobar	 a	 la	 web	 de	
l’Ateneu	Cooperatiu	del	Camp	de	Tarragona	www.coopcamp.cat).	
2.	Escriptura	de	constitució.	
3.	Estatuts	socials.	
4.	Documentació	 acreditativa	 de	 l’activitat	 econòmica	 de	 l’últim	 any	 (tancament	 econòmic	 de	 l’últim	
exercici,	nòmines,	etc.).	
	
En	cas	de	què	la	documentació	presentada	sigui	incorrecta	o	incompleta,	es	requerirà	a	l’entitat,	per	tal	de	
què	en	el	termini	improrrogable	de	cinc	dies	hàbils,	procedeixi	a	la	seva	rectificació	o	a	la	incorporació	de	les	
esmenes	necessàries.	En	el	cas	de	què	no	sigui	esmenada	la	deficiència	de	la	instancia	de	la	sol·licitud	dins	
d’aquest	termini,	aquesta	es	tindrà	per	desistida.	En	cas	de	ser	un	projecte	seleccionat,	l’organització		podrà	
sol·licitar	més	documentació	a	l’entitat	tant	per	validar	el	compliment	dels	requisits	com	per	valorar	millor	la	
proposta.		
	
5.	Presentació	de	la	documentació	
	
La	presentació	del	formulari	de	sol·licitud	de	participació	als	Premis	CoopCamp,	pressuposa	el	coneixement	
i	l’acceptació	de	les	bases	dels	premis.	
	
La	presentació	de	les	sol·licituds	es	farà	mitjançant	el	formulari	normalitzat	disponible	al	web	de	l’Ateneu	
Cooperatiu	 del	 Camp	 de	 Tarragona	 www.coopcamp.cat,	 que	 caldrà	 complimentar,	 signar	 i	 enviar	 a	
info@coopcamp.cat.		
	
6.	Criteris	de	valoració	
	
Amb	la	finalitat	de	garantir	l’eficàcia	i	la	transparència	del	procés,	es	comptarà	amb	un	jurat	mixt	format	per	
persones	 de	 l’equip	 tècnic	 de	 CoopCamp	 i	 de	 les	 seves	 entitats	 agrupades	 i	



 

 

col·laboradores,	 així	 com	 representants	 d’entitats	 de	 referència	 del	 cooperativisme,	 per	 tal	 d’avaluar	
l’elegibilitat	dels	sol·licitants	i	el	mèrit	de	les	seves	propostes	a	través	de	criteris	establerts.	
	
6.1.	El	jurat	estarà	format	per:	 	

• 2	persones	de	l’equip	tècnic	de	CoopCamp	
• 3	persones	d’entitats	referents	de	l’ESS	i	col·laboradores	de	CoopCamp	

- 1	representació	de	la	Fundació	Universitat	Rovira	i	Virgili	
- 1	representació	de	l’Institut	Municipal	de	Formació	i	Empresa	Mas	Carandell		
- 1	representació	de	la	Fundació	Roca	i	Galès	

	
6.2.	Criteris	d’avaluació	sobre	els	qüestionari	realitzat	a	l’entrevista	(sobre	un	total	de	100	punts):	
	

CRITERIS	D’AVALUACIÓ	
PUNTUACIÓ	
MÀXIMA	

Adaptació	i	innovació:		
Promoció	de	la	innovació	com	a	via	per	a	la	consolidació/viabilitat	del	projecte	
(activitats	d'innovació	al	producte,	el	procés,	en	màrqueting	i	disseny,	en	
tecnologia	o	en	gestió	organitzacional)	en	el	marc	de	la	situació	de	la	COVID-19.	

Fins	a	45	punts	

Foment	de	la	intercooperació:	
Consolidació/creació	d'actuacions	amb	altres	entitats	que	permeten	
l'enfortiment	de	la	xarxa	de	l’Economia	Social	i	Solidària	a	través	de	la	
intercooperació,	millorant	la	intensitat	i	la	qualitat	de	les	relacions	entre	les	
iniciatives	i	la	contribució	a	la	generació	d’un	Mercat	Social	català.	

Fins	a	45	punts	

No	tenir	ànim	de	lucre	i/o	ser	iniciativa	social	i/o	creació	d’ocupació	en	sectors	
laboralment	vulnerables.	

Fins	a	10	punts	

	
NOTES:	
El	jurat	podrà	decidir	d’entrevistar	als	projectes	que	es	presentin	un	cop	valorats	els	seus	formularis	per	tal	
de	clarificar	possibles	dubtes	o	aprofundir	en	temes	concrets.	
	
7.	Tipologia	del	premi	

7.1.	L’import	total	que	es	consignarà	en	aquesta	convocatòria	és	de:	6.500	euros.	El	premi	consistirà	en	una	
dotació	econòmica	per	a	les	dues	candidatures	de	cada	categoria que	obtinguin	la	major	puntuació:	
	

• Projectes	de	recent	creació	(constituïts	a	partir	de	l’1	de	gener	del	2019)	
o 1r	premi:	2.000€	
o 2n	premi:	1.750€	

	
• Projectes	de	consolidació	(constituïts	entre	l’1	de	gener	de	2016	i	el	31	de	desembre	de	2018)	

o 1r	premi:	1.500€	
o 2n	premi:	1.250€	

	
7.2.	Per	al	 cobrament	del	premis,	 caldrà	acreditar	dins	els	10	dies	naturals	posteriors	a	 la	declaració	del	
premi:	
	



 

 

• Estar	al	corrent	de	pagament	de	les	obligacions	fiscals	amb	Seguretat	Social	i	Hisenda	
• No	trobar-se	en	situació	de	concurs	o	suspensió	de	pagaments.	

	
7.3.	La	no	presentació	de	la	documentació	addicional	dins	el	termini	previst	implicarà	la	renúncia	per	part	de	
la	candidatura	beneficiària.	
	
7.4.	Aquests	premis	estaran	subjectes	a	les	retencions	fiscals	que	corresponguin	d'acord	amb	la	normativa	
fiscal	aplicable.	
	
8.	Obligacions	dels	participants	
	
8.1.	Totes	les	persones	participants	al	concurs	adquireixen	els	compromisos	següents:	

• Acceptar	la	realització	de	possibles	entrevistes/reportatges	
• Assistir	a	l’acte	públic	d'atorgament	i	entrega	de	premis	(tant	si	és	en	format	físic	com	en	format	on-

line)	
	
8.2.	 La	 participació	 en	 aquest	 concurs	 implica	 la	 plena	 acceptació	 del	 contingut	 d’aquestes	 bases,	 i	 la	
publicació	de	les	candidatures	a	la	web	del	Ateneu	Cooperatiu	del	Camp	de	Tarragona.		
	
9.	Lliurament	dels	premis	
	
El	lliurament	de	premis	tindrà	lloc	el	dia	20	d’octubre	de	2020.	 	
	
10.	Disposicions	addicionals		

• Una	vegada	transcorregut	el	període	per	a	la	presentació	de	candidatures,	es	comprovarà	que	cada	
sol·licitant	hagi	aportat	la	documentació	requerida.	

• En	cas	que	es	detecti	alguna	deficiència	en	la	documentació	presentada	juntament	amb	la	sol·licitud,	
l’organització	requerirà	a	la	persona	o	persones	sol·licitants	que	presentin	aquesta	documentació	en	
un	termini	de	5	dies,	i	es	descartaran	aquelles	sol·licituds	en	cas	de	no	presentació	dins	del	mateix	
termini.	

• La	resolució	del	jurat	serà	pública	i	inapel·lable.	
• Els	premis	no	es	podran	acumular	en	una	mateixa	iniciativa	o	projecte	d’Economia	Social.	
• Els	organitzadors	del	concurs	es	reserven	el	dret	a	la	difusió	pública	d’aquesta	convocatòria.	
• Es	 garanteix	 que	 qualsevol	 documentació	 i	 informació	 proporcionada	 pels	 promotors/ores	 dels	

projectes	 empresarials	 participants	 en	 aquest	 certamen	 serà	 tractada	 amb	 la	 màxima	
confidencialitat.	

• Els	 projectes	 guanyadors	 podran	 utilitzar	 els	 premis	 com	 a	 element	 de	 promoció,	 sempre	 fent	
referència	a	l’Ateneu	Cooperatiu	del	Camp	de	Tarragona	i	a	l’any	de	la	convocatòria.	

• Per	tal	de	resoldre	dubtes	o	rebre	suport	amb	el	redactat	del	formulari,	us	podeu	dirigir	al	correu:	
info@coopcamp.cat	.	

	


