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CAT
BASES IMPULSA 2ª EDICIÓN

1. ¿QUE ÉS IMPULSA?

Podem és un instrument de les persones, fet per les persones i per a les persones, un instru-
ment en constant construcció que té com a principal objectiu el de produir un canvi social 
que millori les condicions de vida de la ciutadania i del entorn en el que habitem. Per això, 
apostem per projectes emprenedors que defensin objectius comuns a Podem, recolzant-los 
amb totes les eines que estiguin al nostre abast. 

IMPULSA neix per facilitar el desenvolupament de projectes emprenedors amb projecció 
social. El recolzament ofert des de Podem consisteix en una dotació econòmica per als 
projectes millor valorats, i en la possibilitat de fer servir el Banc de Talents de Podem per 
obrir els projectes a nos col·laboradors. De la mateixa manera, es fomentarà que els Cercles 
de Podem col·laborin amb els projectes guanyadors a nivell local amb la finalitat de teixir 
xarxes i crear sinergies entre els diferents actors del territori. 

La dotació econòmica del Projecte IMPULSA procedeix del romanent dels càrrecs públics 
electes de Podem, els qui —amb el compromís de ser gent corrent i fer de la política un 
servei per a la societat— tenen un límit salarial de tres salaris mínims. Crear un fons comú 
que es reparteix cada cert temps ens permet finançar grans projectes i iniciatives a nivell 
territorial.

B. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA 

La present convocatòria té com a finalitat el suport d’iniciatives, causes socials i projectes 
que busquin construir una societat més justa, igualitària i democràtica, a Espanya o en l’ex-
terior del país, en l’àmbit de les següents àrees:

• Art i cultura

• Educació i igualtat

• Inclusió social

• Salut i deporti

• R+D+i i noves tecnologies

proyectoimpulsa2@podemos.info 
podemos.info/impulsa
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• Medi ambient

• Economia social

• Altras.

IMPULSA seguirà reactivant-se periòdicament a través de diverses edicions. En cada edi-
ció podran ser modificats tant el tipus de projectes que es pretén premiar com la quantia 
d’aquests premis.

C. APORTACIÓ ECONÒMICA GLOBAL

En aquesta segona edició, es comptarà amb un pressupost total de 300.000 € (vegeu 
l’annex I), que seran distribuïts a parts iguals entre tres categories: IMPULSA el teu país, 
IMPULSA el teu entorn, i Podem IMPULSA. En el cas de no repartir la totalitat del pressu-
post, l’excedent es guardarà per a futures edicions. A continuació es detallen les condicions 
i particularitats de cadascuna de les categories.
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1. CATEGORIA IMPULSA 1.  
IMPULSA EL TEU PAÍS. 

1. OBJECTIU

Des d’aquesta categoria es pretén impulsar dos projectes estatals que tinguin com a objec-
tiu contribuir al desenvolupament social i avançar cap a una societat més justa, igualitària 
i democràtica. L’àmbit d’actuació podrà ser local, encara que, per les característiques del 
projecte, és recomanable que aquest tingui una repercussió a llarg termini en el conjunt de 
l’Estat. Els projectes competiran a nivell estatal.

2. LÍNIES PRIORITÀRIES 

Els projectes que es presentin hauran de respondre a l’objectiu de la convocatòria. A més, 
hauran d’emmarcar-se en una o dues (com a màxim) de les següents temàtiques: 

1. Art i cultura.

2. Educació i igualtat.

3. Inclusió social.

4. Salut i esport.

5. R+D+i i noves tecnologies.

6. Medi ambient.

7. Economia social.

8. Unes altres.

Així mateix, des de Podem es busca que els projectes presentats en aquesta categoria:

1. Fomentin la participació ciutadana.

2. Promoguin l’educació en valors.

3. Millorin les condicions de vida de les persones en situació de risc d’exclusió social.
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4. Fomentin la igualtat entre dones i homes.

5. Incentivin un model econòmic local més sostenible.

3. APORTACIÓ ECONÒMICA PER AQUESTA CATEGORIA

S’impulsaran dos projectes a nivell estatal que rebran una dotació econòmica de fins a 
50.000 € cadascun. 

4. REQUISITS PER PARTICIPAR EN AQUESTA CATEGORIA

Podran participar en aquesta categoria les entitats sol·licitants que compleixin amb els se-
güents requisits:

1. Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre que persegueixin fina-
litats d’interès social.

2. Estar inscrites en el registre corresponent.

3. Estar domiciliades al territori espanyol i presentar un projecte que es desenvolupi en 
ell.

4. Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.

5. Demostrar capacitat tècnica i humana per desenvolupar el projecte: l’entitat i els im-
pulsors del projecte compten amb estructura i capacitat suficients per gestionar el 
projecte seleccionat garantint la seva viabilitat.

6. Disposar de pàgina web, blog o similar amb informació actualitzada.

7. No es podran presentar a aquesta segona edició del projecte IMPULSA les entitats que 
van resultar guanyadores en la primera edició.

8. Les entitats sol·licitants coneixen i accepten que l’Equip Tècnic d’IMPULSA realitzarà 
un seguiment dels projectes aprovats i es comprometen a facilitar-li la informació que 
els sigui requerida sobre el desenvolupament del projecte aprovat.
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5. REQUISITS FORMALS PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La presentació de la sol·licitud es farà exclusivament online. Els sol·licitants hauran d’emple-
nar el formulari base que es troba en http://podemos.info/impulsa/ i adjuntar en aquesta 
plataforma, de forma obligatòria, la següent documentació:

1. Vídeo o imatge de presentació del projecte i una descripció resumida que no superi els 
600 caràcters (amb espais), que apareixeran exposats al costat de la resta de la docu-
mentació en el procés de selecció.

2. Un aval d’un Cercle, un Consell Ciutadà o una Secretaria General de Podem. El límit 
màxim d’avals que cada òrgan de Podem pot aportar a altres iniciatives és de cinc.

3. La Targeta d’Identificació Fiscal de l’entitat sol·licitant.

4. La inscripció de l’entitat sol·licitant en el registre corresponent.

5. Una còpia dels Estatuts de l’entitat sol·licitant degudament registrats.

6. El NIF de la persona que representa a l’entitat en la gestió de projectes.

7. El certificat de l’Agència Tributària segons el qual l’entitat està al corrent de les obliga-
cions fiscals al moment de la presentació del projecte.

8. El certificat de la Seguretat Social segons el qual l’entitat està al corrent de les obliga-
cions laborals al moment de la presentació del projecte.

9. En el cas que l’entitat tingui una antiguitat de més d’un any, s’adjuntaran així mateix:

9.1. La memòria d’activitats de l’últim exercici de l’entitat.

9.2. Els comptes anuals de l’últim exercici de l’entitat

6. CRITERIS DE VALIDACIÓ DELS PROJECTES

1. Els criteris de validació dels projectes són els següents:

1.1. El projecte presentat i l’entitat sol·licitant reuneixen tots els requisits i condicions 
establerts a les presents bases i no vulneren el Codi Ètic de Podem ni van en contra 
amb la línia polític-estratègica de Podem.

1.2. La justificació del projecte està basada en una identificació objectiva de necessi-
tats.

1.3. La viabilitat tècnica queda patent mitjançant la coherència i la correspondència 
entre els objectius definits, els resultats i les fases d’execució del projecte.

1.4. El pressupost està detallat en totes les seves partides, coherent amb els objectius i 
ajustat a les activitats previstes.
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1.5. L’entitat sol·licitant té capacitat per desenvolupar el projecte en funció de la seva 
experiència, capacitat de gestió i disponibilitat de recursos.

1.6. El disseny del seguiment i l’avaluació del projecte és detallat i coherent.

1.7. La sostenibilitat: el disseny del projecte permet que els seus resultats siguin soste-
nibles a mitjà o llarg termini independentment de l’aportació d’IMPULSA

2. Es suggereixen les següents recomanacions sobre les característiques dels projec-
tes: 

2.1. Es recomana que el projecte tingui un caràcter innovador en termes d’enfocament 
o execució.

3. Es recomana que el projecte tingui en consideració la perspectiva de gènere i de medi 
ambient. 

7. IMPORTANT

Les despeses finançables per IMPULSA seran aquells que estiguin relacionats exclusiva-
ment amb les activitats que es desenvoluparan per dur a terme el projecte.

Per tant, no seran despeses finançables per IMPULSA:

1. Les propostes que representin únicament una ajuda econòmica a una entitat per a les 
seves despeses corrents de manteniment i funcionament (lloguer de la seu habitual de 
l’entitat sol·licitant, aigua, telèfon, electricitat, etcètera), així com per a les seves des-
peses extraordinàries (realització d’obres, compra d’equipament per a la seu habitual... 
etc.).

2. Les propostes destinades exclusivament a la contractació de personal o professionals.

3. Despeses que justifiquin dietes, estades i viatges de l’equip responsable del projecte 
que no guardin relació amb el desenvolupament d’est.

4. Pagament de deutes o amortització de qualsevol operació financera.

8. PERÍODE D’EXECUCIÓ DELS PROJECTES

Serà obligatori invertir l’aportació econòmica en el projecte que es present en una durada 
màxima benvolguda de dotze mesos*1, el moment dels quals d’inici serà, com a màxim, un 
mes després d’haver rebut el primer ingrés econòmic.

1 Als casos excepcionals, i sota justificació, es podrà allargar el període de durada d’un projecte.
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No es podran imputar despeses anteriors a la data de resolució de la convocatòria ni pos-
teriors a la data de finalització del conveni.

9. SISTEMA D’ELECCIÓ DELS PROJECTES GUANYADORS

Primera fase: preselecció i avaluació (del 8 al 22 de setembre).

Amb l’aval de l’Equip Tècnic d’IMPULSA, la Comissió de Garanties Democràtiques, el Consell 
Ciutadà Estatal al costat de les Senadores de Podem, es valoraran els projectes presentats 
en funció dels criteris establerts a les presents bases i es preseleccionaran un màxim de 
quatre projectes. Els resultats de la preselecció es faran públics a la següent pàgina web: 
http://podemos.info/impulsa/.

Segona fase: votacions (del 13 al 18 d’octubre).

S’obrirà un procés de votacions perquè les persones inscrites en Podem puguin triar dos 
projectes guanyadors entre els quatre preseleccionats.

Tercera fase: resultats (22 d’octubre).

Els resultats de les votacions podran ser consultats a la pàgina web http://podemos.info/
impulsa/.

Les entitats sol·licitants seran contactades per correu electrònic. Es recomana revisar el 
correu electrònic amb assiduïtat durant tot el procés de la convocatòria.

La resolució de la convocatòria serà inapel·lable.

10. FORMALITZACIÓ DE L’AJUDA CONCEDIDA

1. Una vegada comunicada la resolució dels premis, el Instituto 25M i cadascuna de les 
entitats amb projectes premiats subscriuran un conveni de col·laboració subjecte a 
les condicions de les presents bases i a la legislació vigent. És important recordar que 
aquest conveni podrà ser signat únicament per entitats constituïdes legalment. Per 
aquesta raó, els col·lectius que no estiguin constituïts hauran de realitzar els tràmits per 
al registre de l’associació abans de signar el conveni.

2. En aquest document s’especificaran els drets i obligacions de les dues parts, i els se-
güents apartats:

2.1. Termini d’inici i finalització del projecte.

2.2. Import de l’ajuda concedida.
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2.3. Període d’imputació de les factures.

2.4. Forma de pagament.

2.5. Seguiment del projecte.

3. En el cas dels residents a l’estranger i per als projectes en l’exterior, aquest document 
de col·laboració ho subscriuran les persones que formin el grup de desenvolupament 
del projecte a l’estranger i que hagin signat a més el document de compromís amb les 
condicions i requisits formals específics que, segons el parer de l’Equip Tècnic d’IM-
PULSA, hagin de complir els sol·licitants en funció de les característiques del projecte 
i de les circumstàncies particulars del país estranger en el qual es vagi a desenvolupar.

4. Els projectes guanyadors de la categoria d’IMPULSA el teu entorn rebran el 80 % del 
total de la dotació econòmica durant un termini màxim de sis mesos des del dia de 
la publicació dels resultats del procés de votació i una vegada signat el conveni de 
col·laboració. L’import restant es lliurarà després de la recepció de la memòria final del 
projecte realitzat i la justificació de les despeses, i una vegada que hagi estat avaluat 
per part de l’Equip Tècnic d’IMPULSA el projecte íntegrament.

5. En el cas de no aportar la documentació requerida per l’Equip Tècnic d’IMPULSA i es-
pecificada a les presents bases, o en el cas que la memòria no demostri el compliment 
del projecte presentat, l’entitat sol·licitant i les persones responsables del projecte hau-
ran de retornar íntegra la dotació econòmica rebuda.

6. Els Consells Ciutadans, Cercles i Equips d’Acció Participativa facilitaran l’actuació dels 
diferents actors implicats, i, en els casos específicament requerits per l’Equip Estatal de 
Participació de Podem, es podrà formar un equip d’avaluació periòdica amb l’objectiu 
d’informar de manera transparent sobre l’evolució que experimentin aquests casos.
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II. CATEGORIA IMPULSA 2:  
IMPULSA EL TEU ENTORN.

1. OBJECTIU

Aquesta categoria pretén impulsar projectes territorials a Espanya i un projecte en l’exterior 
del país, que tinguin com a fi transformar l’entorn més proper i avançar cap a una societat 
més justa, igualitària i democràtica.

A més, es vol fomentar la mobilització i la creació d’ambients constructius, en un context 
local, que reuneixin a la gent per detectar els problemes dels seus territoris i aportar solu-
cions de forma col·lectiva. 

2. LÍNIES PRIORITÀRIES

Els projectes que es presentin hauran de respondre a l’objectiu de la convocatòria. A més 
hauran d’emmarcar-se en una o dues (com a màxim) de les següents temàtiques:

1. Art i cultura.

2. Educació i igualtat.

3. Inclusió social.

4. Salut i esport.

5. R+D+i i noves tecnologies.

6. Medi ambient.

7. Economia social.

8. Unes altres.

En relació amb els projectes en l’exterior del país, es podran presentar projectes impulsats 
per persones de nacionalitat espanyola o estrangera que tinguin com a beneficiaris a emi-
grants espanyols. La temàtica haurà d’estar relacionada amb la pròpia emigració.
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Així mateix, des de Podem es busca que els projectes presentats en aquesta categoria:

1. Fomentin la participació ciutadana en el districte o municipi on es van a desenvolupar.

2. Promoguin l’educació en valors.

3. Millorin les condicions de vida de les persones en situació de risc d’exclusió social.

4. Fomentin la igualtat entre dones i homes.

5. Incentivin un model econòmic local més sostenible.

3. APORTACIÓ ECONÒMICA PER A AQUESTA CATEGORIA

Es destinarà un total de 33 projectes que es distribuiran entre les diferents comunitats autò-
nomes sempre que existeixin, almenys, cinc projectes per cada comunitat autònoma. En el 
cas que no existeixin cinc projectes validats en una comunitat, s’agruparan amb els de una 
altra comunitat autònoma i competiran en la mateixa votació. La dotació econòmica és de 
fins a 3.000 € per projecte.

4. REQUISITS PER PARTICIPAR EN AQUESTA CATEGORIA

Podran participar en aquesta categoria les entitats sense ànim de lucre o ciutadania que no 
pertanyi formalment a una associació i que compleixin amb els següents requisits:

1. Les entitats hauran d’estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre 
que persegueixin finalitats d’interès social.

2. Les entitats hauran d’estar inscrites en el registre corresponent.

3. Les entitats hauran d’estar domiciliades al territori espanyol i presentar un projecte que 
es desenvolupi en ell, excepte para els projectes en l’exterior.

4. Les entitats hauran d’estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.

5. Si es presenten ciutadans no associats formalment, hauran de comprometre’s a cons-
tituir-se com a associació una vegada que se’ls comuniqui que han guanyat el premi.

6. Com a excepció, i a causa de la dificultats burocràtiques que puguin trobar-se, les per-
sones que presentin projectes des de l’exterior no hauran de constituir una associació.
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7. No es podran presentar a aquesta segona edició les entitats o col·lectius que van resul-
tar guanyadors en la primera edició.

8. Els sol·licitants coneixen i accepten que l’Equip Tècnic d’IMPULSA realitzi un seguiment 
dels projectes aprovats i es comprometen a facilitar-li la informació que els sigui reque-
rida sobre el desenvolupament del projecte.

5. REQUISITS FORMALS DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

1. La presentació de la sol·licitud es farà exclusivament via online. Els sol·licitants hauran 
d’emplenar el formulari basi que es troba en http://podemos.info/impulsa/ i adjuntar 
en aquesta plataforma, de forma obligatòria, la següent documentació:

1.1. Vídeo o imatge de presentació del projecte i una descripció resumida que no su-
peri els 600 caràcters (amb espais), que apareixeran exposats al costat de la resta 
de la documentació en el procés de selecció.

1.2. Un aval d’un Cercle, un Consell Ciutadà o una Secretaria General de Podem. El límit 
màxim d’avals que cada òrgan de Podem pot aportar a altres iniciatives és de cinc.

1.3. En el cas que l’entitat estigui constituïda, s’haurà d’adjuntar:

1.3.1. La Targeta d’Identificació Fiscal.

1.3.2. b. La inscripció de l’entitat en el registre corresponent.

1.3.3. c. Una còpia dels Estatuts degudament registrats de l’entitat sol·licitant.

1.3.4. d. Un certificat de l’Agència Tributària segons el qual l’entitat està al corrent 
de les obligacions fiscals al moment de la presentació del projecte.

1.3.5. i. Un certificat de la Seguretat Social segons el qual l’entitat està al corrent 
de les obligacions laborals al moment de la presentació del projecte.

2. Per als projectes presentats per residents a l’estranger (projectes en l’exterior del país), 
els sol·licitants hauran d’adjuntar:

2.1. DNI o passaport espanyol en vigor.

2.2. 2. Certificat d’inscripció en el Consolat espanyol del país de la seva residència ac-
tual.

2.3. 3. Certificat de l’Agència Tributària espanyola segons el qual la persona sol·licitant 
està al corrent de les obligacions fiscals al moment de la presentació del projecte.

2.4. 4. Certificat de la Seguretat Social espanyola segons el qual la persona sol·licitant 
està al corrent de les obligacions laborals al moment de la presentació del projecte.

2.5. 5. Certificat bancari de titularitat d’un compte en una entitat financera resident a 
Espanya en la qual s’abonarà l’ajuda.

3. En el cas que el grup ciutadà no estigui constituït legalment en associació, les persones 
sol·licitants pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria accepten les condicions de 
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les presents bases i es comprometen a constituir-se en associació si el seu projecte 
resultés guanyador.

4. Els projectes podran presentar-se en qualsevol de les llengües dels diferents territoris 
de l’Estat, per a la seva futura publicació digital, i així mateix haurà d’enviar-se una 
còpia en llengua castellana de la informació emplenada en el formulari per al procés 
d’avaluació per part de l’Equip Tècnic d’IMPULSA.

5. Per als residents a l’estranger i per als projectes en l’exterior, el requisit de constituir 
una associació se substituirà per un document de compromís que haurà de ser subscrit 
per les persones que formin el grup de desenvolupament del projecte a l’estranger. En 
aquest document de compromís s’establiran les condicions i requisits formals especí-
fics que, segons el parer de l’Equip Tècnic, hauran de complir els sol·licitants en funció 
de les característiques del projecte i de les circumstàncies particulars del país estran-
ger en el qual es vagi a desenvolupar.

6. CRITERIS DE VALIDACIÓ DELS PROJECTES

1. Els criteris de validació dels projectes seran els següents:

1.1. El projecte presentat i l’entitat o col·lectiu sol·licitant reuneixen tots els requisits i 
condicions establerts a les presents bases i no vulneren el Codi Ètic de Podem ni 
van en contra de la línia polític-estratègica de Podem.

1.2. La justificació del projecte està basada en una identificació objectiva de necessi-
tats.

1.3. La viabilitat tècnica queda patent mitjançant la coherència i la correspondència 
entre els objectius definits, els resultats i les fases d’execució del projecte.

1.4. El pressupost està detallat en totes les seves partides, coherent amb els objectius i 
ajustat a les activitats previstes.

1.5. L’entitat o col·lectiu sol·licitant té capacitat per desenvolupar el projecte en funció 
de la seva experiència, capacitat de gestió i disponibilitat de recursos.

1.6. La sostenibilitat: el disseny del projecte permet que els seus resultats siguin soste-
nibles a mitjà o llarg termini independentment de l’aportació d’IMPULSA.

2. Se suggereixen les següents recomanacions sobre les característiques dels projectes 
presentats:

2.1. Es recomana que el premi no sigui inferior al 20 % del pressupost total del projecte. 
Per tant, es recomana que el pressupost total no sigui major a 15.000 €.

2.2. 2. Es recomana que el projecte tingui un caràcter innovador en termes d’enfocament 
o execució.

2.3. 3. Es recomana que el projecte tingui en consideració la perspectiva de gènere i de 
medi ambient. 



13

IMPULSA2 BASES DE LA CONVOCATORIA

7. IMPORTANT

Les despeses finançables per IMPULSA seran aquells que estiguin relacionats exclusiva-
ment amb les activitats que es desenvoluparan per dur a terme el projecte. Per tant, no 
seran despeses finançables per IMPULSA:

1. Les propostes que representin únicament una ajuda econòmica a una entitat per a les 
seves despeses corrents de manteniment i funcionament (lloguer de la seu habitual de 
l’entitat sol·licitant, aigua, telèfon, electricitat, etcètera), així com per a les seves des-
peses extraordinàries (realització d’obres, compra d’equipament per a la seu habitual... 
etc.).

2. Les propostes destinades exclusivament a la contractació de personal o professionals.

3. Despeses que justifiquin dietes, estades i viatges de l’equip responsable del projecte 
que no guardin relació amb el desenvolupament d’est.

4. Pagament de deutes o amortització de qualsevol operació financera. 

8. PERÍODE D’EXECUCIÓ DELS PROJECTES

Serà obligatori invertir l’aportació econòmica en el projecte que es present en una durada 
màxima benvolguda de sis mesos*, el moment dels quals d’inici serà, com a màxim, un mes 
després d’haver rebut el primer ingrés econòmic. Poden presentar-se projectes nous i pro-
jectes que formin part d’altres iniciatives de major grandària (en aquest cas seria necessària 
la presentació del projecte marc; i el responsable de complir amb els requisits temporals 
serà el projecte guanyador).

No es podran imputar despeses anteriors a la data de resolució de la convocatòria ni pos-
teriors a la data de finalització del conveni.

A casos excepcionals, i sota justificació, es podrà allargar el període de durada d’un projec-
te.

9. SISTEMA D’ELECCIÓ DELS PROJECTES GUANYADORS

Primera fase: preselecció  i avaluació (del 8 al 22 de setembre).

L’Equip Tècnic d’IMPULSA s’encarregarà d’analitzar i avaluar els projectes per determinar si 
compleixen amb els requisits formals de presentació, si s’ajusten al Codi Ètic i si els termes 
amb els quals s’han indexat són correctes. Per a qualsevol modificació necessària s’habili-
tarà un termini d’esmena d’errors que està reflectit al calendari de la convocatòria.
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Perquè es constitueixi la categoria d’IMPULSA 2 en cada comunitat autònoma, serà neces-
sari que s’hagin presentat com a mínim¬ cinc projectes que hagin estat validats per l’Equip 
Tècnic d’IMPULSA. En el cas que no s’arribi al mínim de cinc projectes per cada comunitat, 
s’agruparan amb els de una altra comunitat autònoma i competiran en la mateixa votació. 

Segona fase: votacions (del 13 al 18 d’octubre).

Les persones inscrites en Podem que participin en les votacions —mitjançant un sistema 
obert, democràtic i transparent— triaran els projectes guanyadors d’aquesta categoria. Serà 
un sistema de votació dual, en una sola fase, en la qual es triaran als projectes guanyadors 
mitjançant aquest mecanisme d’elecció entre diverses comparacions.

Tercera fase: resultats (22 d’octubre).

Els resultats de les votacions podran ser consultats a la pàgina web http://podemos.info/
impulsa/ el 22 d’octubre.

Les entitats o col·lectius sol·licitants seran contactats per correu electrònic. Es recomana 
revisar el correu electrònic amb assiduïtat durant tot el procés de la convocatòria.

La resolució de la convocatòria serà inapel·lable.

10. FORMALITZACIÓ DE L’AJUDA CONCEDIDA

1. Una vegada comunicada la resolució dels premis, el Institut 25M i cadascuna de les 
entitats amb projectes premiats subscriuran un conveni de col·laboració subjecte a 
les condicions de les presents bases i a la legislació vigent. És important recordar que 
aquest conveni podrà ser signat únicament per entitats constituïdes legalment. 

Per aquesta raó, els col·lectius que no estiguin constituïts hauran de realitzar els tràmits 
per al registre de l’associació abans de signar el conveni.

En aquest document s’especificaran els drets i obligacions de les dues parts, i els se-
güents apartats:

1. Termini d’inici i finalització del projecte.

2. Import de l’ajuda concedida.

3. Període d’imputació de les factures.

4. Forma de pagament.

5. Seguiment del projecte.
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2. En el cas dels residents a l’estranger i per als projectes en l’exterior, aquest document 
de col·laboració ho subscriuran les persones que formin el grup de desenvolupament 
del projecte a l’estranger i que hagin signat a més el document de compromís amb les 
condicions i requisits formals específics que, segons el parer de l’Equip Tècnic d’IM-
PULSA, hagin de complir els sol·licitants en funció de les característiques del projecte 
i de les circumstàncies particulars del país estranger en el qual es vagi a desenvolupar.

3. Els projectes guanyadors de la categoria d’IMPULSA¬ el teu entorn rebran el 80 % del 
total de la dotació econòmica durant un termini màxim de sis mesos des del dia de 
la publicació dels resultats del procés de votació i una vegada signat el conveni de 
col·laboració. L’import restant es lliurarà després de la recepció de la memòria final del 
projecte realitzat i la justificació de les despeses, i una vegada que hagi estat avaluat 
per part de l’Equip Tècnic d’IMPULSA el projecte íntegrament.

4. En el cas de no aportar la documentació requerida per l’Equip Tècnic d’IMPULSA i es-
pecificada a les presents bases, o en el cas que la memòria no demostri el compliment 
del projecte presentat, l’entitat sol·licitant i les persones responsables del projecte hau-
ran de retornar íntegra la dotació econòmica rebuda.

5. Els Consells Ciutadans, Cercles i Equips d’Acció Participativa facilitaran l’actuació dels 
diferents actors implicats, i, en els casos específicament requerits per l’Equip Estatal de 
Participació de Podem, es podrà formar un equip d’avaluació periòdica amb l’objectiu 
d’informar de manera transparent sobre l’evolució que experimentin aquests casos.
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III. CATEGORIA IMPULSA 3:  
PODEM IMPULSA

1. OBJECTIU

Per a aquesta categoria es destinarà un total de 100.000 €, que es repartiran per comuni-
tats autònomes. Els Consells Ciutadans Autonòmics, al costat dels seus Grups Parlamentaris 
Autonòmics o Grups Junteros (País Basc), atorgaran els premis d’aquesta categoria —com 
a forma de reconeixement al seu treball i en funció de les seves preferències polític-estra-
tègiques— a les diferents associacions, fundacions, col·lectius, plataformes o moviments 
ciutadans que actuïn en favor de causes socials.

2. PROCEDIMENT I RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS

L’elecció es realitzarà per comunitat autònoma. Es recomana que els Grups Parlamentaris 
i els Consells Ciutadans Autonòmics es coordinin per assignar la quantitat econòmica a 
aquelles iniciatives o projectes que considerin oportuns. L’import mínim del premi no podrà 
ser inferior a 1.000 €. En els casos en els quals l’assignació econòmica per cada comunitat 
autònoma ho permeti, podran escollir per separat el Grup Parlamentari i el Consell Ciutadà 
Autonòmic, repartint-se a parts iguals el total assignat. A manera d’excepció, a Galícia i 
Catalunya la decisió la prendrà únicament el Consell Ciutadà Autonòmic; i al País Basc 
prendran la decisió entre el Consell Ciutadà Autonòmic i els tres Grups Junteros (tenint en 
compte que podrà dividir-se l’assignació, sempre que es respecti el mínim a repartir). 

3. FORMALITZACIÓ DEL PREMI CONCEDIT

Una vegada comunicada la resolució del premi, abans del 22 de gener de 2016, la persona 
beneficiària o l’entitat premiada hauran d’enviar un correu electrònic a proyectoimpulsa2@
podemos.info on s’adjunti la següent documentació i s’indiquin les dades a continuació:

1. Nom i cognoms de la persona representant del col·lectiu o entitat premiada.

2. DNI/NIE de la persona representant del col·lectiu o entitat premiada.

3. En el cas que l’entitat estigui constituïda legalment, adjuntar la resolució d’inscripció en 
el registre corresponent i la Targeta d’Identificació Fiscal.
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4. Nombre CCC del compte bancari de l’entitat no lucrativa o de la persona representant 
del col·lectiu on realitzar la corresponent transferència i certificació de l’entitat ban-
cària acreditant aquesta titularitat.

5. Qualsevol altre document que consideri oportú l’Equip Tècnic d’IMPULSA. 

A posteriori, les entitats premiades i les persones beneficiàries hauran d’emetre el certificat 
de la donació que han rebut per part de l’Institut 25M i enviar-ho per correu electrònic a 
proyectoimpulsa2@podemos.info

4. REQUISITS ÈTICS I LEGALS

1. La Comissió de Garanties Democràtiques de Podem i l’Equip Tècnic d’IMPULSA s’enca-
rregaran de comprovar que l’entitat o col·lectiu premiat compleix amb el Codi Ètic de 
Podem i amb les condicions de les presents bases.

2. L’entitat o col·lectiu premiat no podrà tenir ànim de lucre.

3. Les entitats o col·lectius premiats en la primera edició no podran ser premiats en 
aquesta segona edició.

4. Els representants polítics en les institucions o membres del Consell Ciutadà no podran 
proposar per optar al premi a una associació, fundació, col·lectiu, plataforma o movi-
ment ciutadà del que siguin representants legals o formin part de la junta directiva o 
òrgans de coordinació.
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IV. CONDICIONS GENERALS DE LA 
CONVOCATÒRIA

1. CALENDARI DE LES CATEGORIES IMPULSA 1 I 2

• Del 8 al 22 de setembre: termini de presentació dels projectes.

• El període d’esmena s’obrirà el 25 de setembre i es tancarà l’1 d’octubre.

• Fins al 9 d’octubre: revisió i validació dels projectes.

• 13 d’octubre: presentació dels projectes validats.

• Del 13 al 18 d’octubre: votacions.

• 22 d’octubre: presentació dels resultats finals.

2. BANC DE TALENTS

A més de la dotació econòmica, els projectes guanyadors tindran a la seva disposició el 
Banc de Talents de Podem, a través del com podran comptar amb perfils que els ajudin a 
desenvolupar els seus projectes. L’Equip Tècnic d’IMPULSA s’encarregarà d’articular i su-
pervisar la relació entre guanyadors i talents, vetllant sempre per evitar qualsevol tipus de 
comportament que excedeixi els límits del Codi Ètic de Podem. Les cerques realitzades 
s’efectuaran, sempre, d’acord al que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades, 
i l’Equip Estatal de Participació de Podem serà el mediador obligatori entre oferents i de-
mandants.

3. DIFUSIÓ

Tots els projectes hauran d’incorporar el logotip de la iniciativa IMPULSA en els seus ma-
terials de difusió, publicacions, etcètera. El logotip del Projecte IMPULSA es pot trobar al 
següent enllaç: https://files.podemos.info/i9bzrda4uy.

Amb motiu de fer visibles els projectes, informar sobre el seu desenvolupament, compartir 
i debatre les iniciatives, s’habilitarà un espai on les persones participants podran plantejar 
debats i incloure suggeriments. Aquest espai també comptarà amb un àrea on les perso-
nes participants tindran la possibilitat de comunicar els seus progressos. La participació en 
aquest espai es tindrà en compte en l’avaluació dels projectes per part de l’Equip Tècnic 
d’IMPULSA.
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Així mateix, els Cercles, Consells Ciutadans a través dels seus respectius responsables de 
participació i els inscrits en els Equips d’Acció Participativa (EAPs) procuraran estendre i 
difondre la convocatòria a tots aquells actors locals que poguessin estar interessats a par-
ticipar.

4. DRETS I OBLIGACIONS

1. Podem es reserva el dret a no sotmetre un projecte a votació pública o suspendre la 
dotació econòmica (completa o parcialment) en el cas que ja hagués estat aprovada, 
en qualsevol d’aquests supòsits:

1.1. No s’adaptin al format de presentació proposat.

1.2. No presentin l’aval d’un Cercle en els casos en els quals s’exigeix o es demostri la 
falsedat d’aquest aval.

1.3. Els sol·licitants (o les seves contraparts) tinguin en els seus estatuts o en qualsevol 
altre material públic elements que vulnerin el Codi Ètic de Podem.

1.4. Siguin presentats per entitats amb ànim de lucre o transfereixin a entitats amb 
ànim de lucre un percentatge dels costos del projecte que l’Equip Tècnic d’IMPUL-
SA jutgi com a inadequat d’acord a les finalitats del projecte.

1.5. Si els sol·licitants no compleixen els requisits específics en funció del tipus de pro-
jecte, no aporten la documentació addicional o no esmenen els defectes, dins del 
termini establert per l’Equip Tècnic d’IMPULSA per acreditar la viabilitat tècnica, 
econòmica o jurídica del projecte, segons s’estableix en el punt 4 d’aquestes con-
dicions.

1.6. No subscriure els documents, certificats, convenis i compromisos exigits per l’Equip 
Tècnic d’IMPULSA per a la formalització de les ajudes i l’inici dels projectes. 

2. En els projectes amb un límit de dotació de 3.000 €, els sol·licitants es comprometen 
a lliurar una avaluació del projecte segons el termini establert. Abans de donar inici al 
projecte, signaran un compromís resolutori segons el qual, si no s’ha desenvolupat el 
projecte, es comprometen a retornar la quantia total rebuda o el percentatge que es-
tipuli l’Equip Tècnic.

3. En els projectes de la categoria 1 d’IMPULSA el teu país se signarà un compromís reso-
lutori segons el qual no lliurar les avaluacions dintre del termini i en la forma escaient 
suposarà, segons el parer de l’Equip Tècnic, la suspensió dels lliuraments pendents o la 
devolució de les ja lliurades.

4. Una vegada que els projectes guanyadors hagin estat triats, l’Equip Tècnic d’IMPULSA 
podrà establir uns requisits específics en funció del tipus de projecte, sol·licitar do-
cumentació addicional i requerir esmenes amb la finalitat d’assegurar la viabilitat del 
projecte.
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5. En el cas d’invalidació d’algun dels projectes que hagin estat seleccionats com a guan-
yadors, aquests quedaran eliminats i els diners previstos per a aquests projectes es 
destinaran per a les properes edicions d’IMPULSA.

6. La validació dels projectes d’acord amb els requisits mínims establerts serà a càrrec de 
l’Equip Tècnic, que podrà requerir la presència d’un membre de la Comissió de Garan-
ties Democràtiques de Podem per vetllar per l’adequació dels projectes a les bases i 
als requisits ètics.

7. La participació en aquesta convocatòria suposarà l’acceptació dels requisits que s’es-
tableixen en les condicions generals de les presents bases i les particulars que s’adap-
tin a cada projecte impulsat. L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits suposarà 
la revocació de l’ajuda i la consegüent devolució d’aquesta ajuda.

8. L’Àrea de Participació de Podem es reserva el dret a modificar a qualsevol moment les 
presents bases, així com els premis (la seva substitució o la seva possible anul·lació), 
comprometent-se a publicar les modificacions pels mateixos mitjans que la convoca-
tòria original.

9. Els sol·licitants acceptaran expressament eximir de responsabilitat tant a Podem com 
a l’Institut 25M per violació dels drets d’autor o de marca per part de qualsevol dels 
participants, així com de la responsabilitat civil derivada de l’execució del projecte. En 
funció de l’activitat, en les condicions particulars del contracte es podrà exigir un segur 
de responsabilitat civil d’acord amb aquesta activitat.

10. En cas d’incompliment greu de les obligacions d’aquest contracte, violació del Codi 
Ètic de Podem, abús de les finalitats i principi dels participants a través del Banc de 
Talents, presumpta comissió d’il·lícits penals o responsabilitat civil sobre els mitjans o 
finalitats del projecte o alteració dels objectius o mitjans per dur-los a terme, que van 
motivar la seva selecció i impuls, l’Àrea de Participació de Podem podrà requerir quants 
informes precisi sobre el desenvolupament del projecte i, en cas d’incompliment greu, 
podrà de forma unilateral interrompre el seu desenvolupament, sol·licitar la devolució 
de l’import d’acord a l’establert com a compromís resolutori envers els requisits ètics 
sense perjudici de les accions de caràcter jurisdiccional que poguessin dur-se a terme 
per part de Podem i l’Institut 25M i per les quals s’accepta expressament la seva legi-
timació processal.

11. Totes les obligacions laborals, fiscals i financeres derivades del desenvolupament del 
projecte i de les ajudes econòmiques abonades correran sempre a càrrec del perceptor 
i del titular del projecte.

12. Podem es reserva el dret d’anul·lar la convocatòria i suspendre la dotació econòmica a 
qualsevol moment si el projecte resultés inviable des del punt de vista tècnic, econòmic 
o legal, per qualsevol motiu.
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5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

1. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal s’in-
forma als participants que les dades personals que indiquin en el formulari de registre 
seran incorporats al fitxer “Impulsa” del que és responsable el partit polític Podem, 
amb CIF G86976941, que els utilitzarà per gestionar el procés de selecció i el desenvo-
lupament del projecte.

2. Les dades personals dels participants no seran cedits a terceres persones ni organis-
mes públics sense el seu consentiment, excepte quan la llei estableixi l’obligació de 
cedir aquestes dades a les autoritats.

3. El participant accepta i consent expressament el tractament de les seves dades per-
sonals i la recepció de missatges i comunicacions electròniques per a les finalitats 
indicades.

4. El participant declara i garanteix que les dades personals que ha indicat en el formulari 
de registre del seu projecte són veritables, exactes, complets i actualitzats, que ha llegit 
aquest avís legal sobre protecció de dades personals i que està conforme amb el seu 
contingut.

5. Podem compleix amb totes les mesures de seguretat per a la protecció de dades per-
sonals exigides pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal.

6. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, els participants podran 
dirigir-se per correu electrònic a l’adreça lopd@podemos.info i adjuntar com a arxiu 
annex una còpia del seu DNI o document legal d’identificació.
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ANNEX I  
DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST 
TOTAL ENTRE LES TRES CATEGORIES 
D’IMPULSA 2ª EDICIÓ

CATEGORIA IMPULSA 1: IMPULSA EL TEU PAÍS 

S’impulsaran dos projectes a nivell estatal amb una dotació econòmica de fins a 50.000 € 
cadascun.

CATEGORIA IMPULSA 2: IMPULSA EL TEU ENTORN 

El següent quadre és orientatiu, ja que, tal com s’indica a les Bases, el total dels 33 projectes 
es distribuiran entre les diferents comunitats autònomes sempre que existeixin, almenys, 
cinc projectes validats per cada comunitat autònoma. En el cas que no existeixin, s’agrupa-
ran amb els de una altra comunitat autònoma i competiran en la mateixa votació. La dotació 
econòmica és de fins a 3.000 € per projecte. L’import sobrant es destinarà a les properes 
edicions d’IMPULSA.

  Nº de projectes guanyadors
per comunitat autònoma

Import concedit
per comunitat autònoma  

Andalusia, Ceuta y Melilla 4 12.000 €

Aragó 2 6.000 €

Astúries, Principat de 2 6.000 €

Balears, Illes 2 6.000 €

Canàries 2 6.000 €

Cantabria 1 3.000 €

Castilla y León 2 6.000 €

Castilla - La Mancha 1 3.000 €

Catalunya 3 9.000 €

Comunitat Valenciana 2 6.000 €

Extremadura 1 3.000 €

Galicia 2 6.000 €

Madrid, Comunitat de 3 9.000 €

Murcia, Regió de 2 6.000 €

Navarra, Comunitat Foral de 1 3.000 €

País Basc 1 3.000 €

Rioja, La 1 3.000 €

Exterior 1 3.000 €

TOTALS 33 99.0
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3. CATEGORIA IMPULSA 3: PODEM IMPULSA

Import concedit per comunitat autònoma
i  Grup Europarlamentari

Andalusia, Ceuta y Melilla 12.500,00 €

Aragó 6.000,00 €

Astúries, Principat de 5.000,00 €

Balears, Illes 4.500,00 €

Canàries 5.000,00 €

Cantabria 3.000,00 €

Castilla y León 5.000,00 €

Castilla - La Mancha 4.500,00 €

Catalunya 10.500,00 €

Comunitat Valenciana 7.500,00 €

Extremadura 3.500,00 €

Galicia 6.000,00 €

Madrid, Comunitat de 10.500,00 €

Murcia, Regió de 4.500,00 €

Navarra, Comunitat Foral de 3.500,00 €

País Vasco 5.000,00 €

Rioja, La 3.500,00 €

Grup Europarlamentari 5.000,00 €

Import Total 105.000,00 €


