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BASES DE SOL·LICITUD AL PROGRAMA PROJECTES 
DE VALOR PER TERRASSA

1. Presentació

El programa Projectes de Valor per Terrassa, impulsat i gestionat per l’Ajuntament de 
Terrassa, persegueix la creació, desenvolupament i consolidació d’iniciatives 

emprenedores d’innovació social d’alt valor local per tal que puguin arrelar-se a la 
nostra ciutat i arribar al mercat creant valor (econòmic, social, medi ambiental,...). 

Els projectes anomenats Projectes de Valor per Terrassa que resultin admesos en el 
programa rebran orientació i acompanyament i se’ls facilitaran contactes amb l’objectiu 

d’arribar a acords amb diverses entitats privades, organitzacions i/o persones que 
actuïn com a patrocinadores i/o inversores dels diferents projectes. 

Els Projectes de Valor per Terrassa són iniciatives innovadores i d’alt impacte social i/o 
medi ambiental enteses en un sentit ampli i on poden tenir cabuda nous projectes 

emprenedors i empresarials, d’emprenedoria corporativa, innovació oberta, etc, així 
com projectes d’economia social, solidària i col·laborativa, que busquin un alt impacte 
social i/o medi ambiental a Terrassa. 

2. Objectiu

Les presents bases regulen el procediment d’accés a aquest programa per a aquells 
projectes d’impacte social a Terrassa que reuneixin les característiques que 

s’especifiquen en endavant i sol·licitin un acompanyament en la cerca de finançament 
privat amb l’objectiu de desenvolupar, consolidar i fer créixer la seva iniciativa 
d’impacte. 

Específicament, es consideraran Projectes de Valor per Terrassa aquells projectes 
d’impacte que reuneixin les següents característiques: 

1. El seu propòsit principal és resoldre reptes socials o medi ambientals
2. Realitzen una activitat que és viable econòmicament
3. Són innovadors perquè incorporen alguna novetat que millora la situació actual
4. Es gestionen de manera responsable i transparent

5. Estan vinculats al territori i impliquen a grups de la societat civil com ara
entitats, agents o a la ciutadania en general

3. Presentació de sol·licituds

La presentació de projectes s’adreça a la l’organització de Projectes de Valor per 
Terrassa mitjançant el formulari de sol·licitud disponible en el següent enllaç: 

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7937 . Alternativament, les sol·licituds 
es podran presentar mitjançant altres plataformes digitals habilitades a aquest efecte. 

Les persones sol·licitants hauran d’omplir de manera sintètica tots i cadascuns dels 

apartats del formulari. Igualment, es podran adjuntat els arxius annexes que s’estimin 
oportuns sempre que tinguin relació amb la sol·licitud presentada (pla d’empresa, 
presentació corporativa, CVs, etc). 

La presentació d’un projecte al programa Projectes de Valor per Terrassa implica la 
plena acceptació de les presents bases. A aquest efecte, caldrà adjuntar una còpia 
d’aquestes bases degudament signada per les persones promotores del projecte 
sol·licitant, juntament amb la informació sol·licitada al formulari. 

La convocatòria de sol·licitud és oberta i no existeix un termini específic de sol·licituds. 

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7937
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4. Informació facilitada 

Tota la informació facilitada en el moment de la sol·licitud, així com en fases posteriors 
del programa, s’haurà d’ajustar als requeriments establerts pel programa. 

Es podrà requerir a la persona representant del projecte sol·licitant en qualsevol fase 
del programa, documentació acreditativa de la seva capacitat de representació i que 

compta amb la autorització totes les persones propietàries del projecte. 

Les persones sol·licitants es comprometen a facilitar a l’organització de Projectes de 
Valor per Terrassa en els terminis establerts tota la informació i documentació 

necessària en cada fase amb el propòsit d’avaluació dels projectes, presentació a 
inversors i seguiment de les inversions i del impacte social. 

Les persones sol·licitants autoritzen a l’organització de Projectes de Valor per Terrassa 
a fer publicitat dels seus projectes i es faci difusió a la informació facilitada a l’únic 

efecte de l’acompanyament, avaluació i estudi de la inversió en el projecte. 
L’organització de Projectes de Valor per Terrassa sol·licitarà per la seva part un acord 
de confidencialitat a totes i cadascuna de les possibles persones inversores que rebin 

informació dels projectes finançables, per tal de garantir la confidencialitat de 
informació sensible de cada projecte sol·licitant. 

5. Valoració de les sol·licituds 

L’organització de Projectes de Valor per Terrassa avaluarà tots els projectes rebuts. En 
el cas dels projectes admesos per a la fase d’acompanyament, la persona representant 
rebrà una confirmació de l’admissió per correu electrònic. 

En el cas dels projectes que resultin no admesos per no ajustar-se als criteris previstos 
en aquestes bases, l’organització de Projectes de Valor per Terrassa podrà recomanar 
la derivació a altres programes d’acompanyament en funció de les seves 

característiques i necessitats. 

6. Criteris d’elegibilitat 

D’acord amb els objectius del programa, els criteris d’elegibilitat de projectes per què 
puguin ser acompanyats en la cerca de finançament a través de Projectes de Valor per 

Terrassa són els que es detallen a continuació: 

• Missió explícitament alineada amb la resolució d’un repte o necessitat social i 
amb el propòsit de generar un canvi social positiu. 

• Amb un model de negoci sostenible i viabilitat econòmica i financera. 

• Equip promotor compromès amb l’objectiu social i amb adequada capacitat de 
gestió. 

• Projectes alineats amb l’estratègia de ciutat (creació d’ocupació, salut, 
benestar i dependència, inclusió i col·lectius desfavorits, educació, esports i 
cultura amb impacte social, medi ambient, etc.). 

• Coneixement del problema, coherència del projecte i grau d’innovació. 
• En fase pilot, prototipatge, sortida a mercat o consolidació al territori. 

• D’alt impacte social mitjançant la innovació al servei del canvi social, 
opcionalment escalables i replicables. 

• Model participatiu de gestió interna, transparent, responsable socialment i 
medi ambientalment. 

• Obert a la implicació d’altres grups d’interès del territori. 

• Amb resultats i impacte mesurables. 
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7. Fases d’acompanyament de projectes 

Els projectes que hagin resultat admesos en un primer moment hauran de passar per 
les següents fases fins poder concretar contactes amb possibles inversors: 

 

Projectes de Valor per Terrassa IMPACTE 

• Projecte acompanyat: Són projectes que han superat el primer filtre i està en 
fase de preparació prèvia a l’avaluació definitiva de la seva viabilitat 

econòmica i d’impacte. 

En aquesta fase, l’equip promotor prepara amb orientació de l’equip tècnic de 
Projectes de Valor per Terrassa, si és necessari, la presentació del seu 
projecte a una avaluació definitiva que tindrà en consideració la viabilitat 
econòmica i el potencial d’impacte social del projecte per considerar el 

possible retorn financer i social de la inversió d’impacte. 

Cas de no superar l’avaluació de l’organització per passar a fase de Projectes 
de Valor per Terrassa INVERSIÓ, el projecte mantindrà la seva condició de 
projecte acompanyat fins a una nova avaluació, o bé podrà ser derivat a 
altres programes d’acompanyament segons el criteri de l’organització. 

Projectes de Valor per Terrassa INVERSIÓ 

• Projecte finançable: Són projectes que ja han superat la fase d’avaluació de 
viabilitat econòmica i d’impacte i estan preparats per a ser acompanyats a la 
fase de presentació a inversors, iniciar contactes i rondes de negociació amb 
inversors privats. 

A discreció dels inversors interessats, es podrà iniciar un període de due 
dilligence prèvia a fer-se efectiu el finançament per aquells projectes que 
aconsegueixin compromisos d’inversió. 

Si en el termini de 6 mesos del primer contacte amb inversors, el projecte 
finançable no ha arribat a cap acord d’inversió (p. e., formalització d’una carta 

d’intencions) o no supera la due dilligence, l’organització valorarà la 
permanència del projecte en aquest programa. 

• Projecte invertit: Aquells projectes que ja han aconseguit algun grau de 
finançament a través de Projectes de Valor per Terrassa INVERSIÓ i es troben 
encara cercant nous inversors per a tancar la ronda o en fase de seguiment 
d’impacte. 

Els projectes finançats resten en fase de seguiment de la inversió fins a un 
període de 3 anys des del moment de fer-se efectiva la darrera inversió a 
través d’aquest programa, durant aquest període també es farà seguiment de 
l’impacte social dels projectes. 

• Projectes de Valor per Terrassa: Els projectes que hagin estat invertits a través 
del programa mantindran la seva vinculació al programa passats els 3 anys de 
la darrera inversió únicament a efectes de seguiment d’impacte i de 
participació en altres activitats del programa i de difusió de les experiències 

amb altres equips emprenedors d’impacte. 
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8. Publicitat del programa 

Des del moment de l’admissió al programa, els projectes que passin a ser acompanyats 
hauran de donar l’adequada publicitat al caràcter públic d’aquest acompanyament fent 

constar a les comunicacions de caràcter públic que facin la vinculació al programa 
Projectes de Valor per Terrassa, en especial mostrant el logotip identificatiu en el seu 
lloc web. 

 

9. Codi de conducta 

Les persones responsables dels projectes es comprometen a mantenir un el següent 
codi de conducta des del moment de l’admissió i durant el temps que el projecte es 
mantinguin actius i vinculats al programa. 

Els principis bàsics del codi de conducta que aplica als projectes admesos al programa 
són els següents: 

• Actuar amb lleialtat i coherència al propòsit del programa especialment en  
allò que correspongui a la gestió del finançament, a l’assoliment de l’impacte 
social i a vetllar per la imatge del programa. 

• Procurar una gestió competent i prudent i prestar una atenció raonable al 
desenvolupament de les activitats del projecte, pel que fa a la gestió de 
recursos i als possibles riscos financers vinculats al projecte. 

• Observar totes les lleis, normes i reglaments garantint el seu compliment en 
especial amb referència a les pràctica econòmica financera del projecte. 

• Respectar tots els grups d’interès i gestionar amb diligència la relació amb els 
inversors així com amb tots els col·lectius i grups implicats en el projecte o 
afectats per les seves activitats; gestionar la comunicació amb tots els grups 

amb transparència, protegint la confidencialitat en la comunicació 
d’informació sensible. 

• Revisar amb regularitat l’estratègia d’inversió i d’impacte fent seguiment 
periòdic dels resultats i prendre les mesures necessàries per a mantenir, en la 
mesura que sigui possible, els compromisos d’inversió i d’impacte acordats. 

 

10. Requisits de la inversió 

Les inversions realitzades gràcies a la mediació del programa s’adrecen exclusivament 
a finançar el desenvolupament, consolidació i creixement dels projectes acompanyats, 

ja sigui d’actius fixos o de circulant, en cap cas les inversions compromeses estaran 
destinades a finançar deute. 

Projectes de Valor per Terrassa INVERSIÓ donarà preferència a un model de coinversió 
amb participació de més d’un inversor privat en els projectes que s’acompanyen, sense 

excloure la possibilitat d’inversió individual o exclusiva. Igualment, l’organització 
afavorirà i facilitarà en la mesura que sigui possible o desitjable la participació d’altres 
fons de finançament (bancari, alternatiu, crèdit oficial, etc.). 

Les persones representants dels projectes acompanyats s’obliguen a comunicar a 
l’organització de Projectes de Valor per Terrassa qualsevol compromís d’inversió (carta 

d’intencions, etc.) o inversió efectiva (escriptures d’ampliació de capital, comprovant 
bancari d’ingrés de l’operació) assolida a través d’aquesta mediació mitjançant la 
presentació de la documentació acreditativa en el moment que se sol·liciti. Igualment 
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s’informarà a l’organització de qualssevol operacions a les quals s’arribi fora del 
programa i que com a resultat puguin alterar l’acompanyament en marxa. 

L’organització no assumirà cap despesa vinculada a la realització de due dilligence, a 
la gestió dels acords o a la tramitació de l’execució de les operacions de finançament. 
Per una altra banda, no cobrarà en cap cas comissions per l’acompanyament i mediació 
realitzada durant el programa. 

Les inversions es mantindran durant un període mínim de 3 anys, durant els quals es 
facilitarà a l’organització de Projectes de Valor per Terrassa tota la informació 

necessària per a realitzar el seguiment de la inversió i de l’impacte social del projecte.



 

 

11. Acceptació de les bases 

Per a què una sol·licitud pugui ser valorada, caldrà omplir la fitxa que s’inclou a 
continuació i adjuntar al formulari de sol·licitud una còpia d’aquestes bases amb la fitxa 

degudament omplerta i signada. La persona signatària reconeix tenir capacitat de 
representació en nom de la resta de persones responsables del projecte sol·licitant. 

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES DE SOL·LICITUD DE PROJECTES DE VALOR PER 
TERRASSA 

 
*Camp obligatori 

 

 
NOM DEL PROJECTE*: 

NOM DEL PROJECTE 

 
RAÓ SOCIAL (per a empreses constituïdes): 
RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA (SI APLICA) 

 
NIF DE L’EMPRESA (per a empreses constituïdes o professionals autònoms): 

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ (SI APLICA) 

 
NOM I COGNOMS DE LA PERSONA REPRESENTANT*: NOM 
I COGNOMS 

 
DNI REPRESENTANT: 
NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA REPRESENTANT 

 

CÀRREC DE LA PERSONA REPRESENTANT*: 

CÀRREC DE LA PERSONA REPRESENTANT 
 
 

A , a de de 20 

SIGNATURA*: 

 

 

 

 

SEGELL DE L’EMPRESA (per a empreses constituïdes): 
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AQUESTA ACCIÓ ESTÀ SUBVENCIONADA PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA I EL 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ ESTATAL, EN EL MARC 

DELS PROGRAMES DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL. 
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