Edicte d’aprovació de la modificació de les bases especifiques reguladores del programa 24
de subvencions, relatives als premis emprenedors Alt Empordà 2022.
El Ple de l’Ajuntament de Roses, en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2021, va
acordar l’aprovació de la modificació de les bases específiques reguladores del programa 24
de subvencions relatives als premis emprenedors Alt Empordà 2022.
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DELS PREMIS EMPRENEDORS DE L’ALT
EMPORDÀ PER A L’ANY 2022, PROGRAMA 24.
1. Objecte dels premis i organitzadors
Els Premis Emprenedors de l’Alt Empordà tenen com a objectiu la dinamització i promoció de
la iniciativa emprenedora a la comarca i el reconeixement de l’aportació que les noves
iniciatives empresarials fan com a eina de dinamització de l’activitat socioeconòmica i de
creació de llocs de treball.
Aquests premis estan organitzats per AEEG (Associació d’Empresaris i Emprenedors de
Girona), els Ajuntaments de Figueres i Roses, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el
Setmanari de l’Alt Empordà i l’Associació Fòrum Imagina.
.
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Els premis objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són
revocables i reductibles, en tot moment, per les causes previstes en la legislació vigent, en
les Bases general reguladores de subvencions municipals dins del marc dels Bases
d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Figueres (premis Emprenedor) i Bases
d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Roses (Premi a la Innovació i Premi a la
Innovació turística) i Bases general reguladores de subvencions comarcals (Premi Millor idea
de negoci)
El procediment de concessió és el de concurrència competitiva
3. Categories dels premis.
S’estableixen sis categories dels premis:
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2. Naturalesa i procediment de concessió

Premi Jove Empresari/a: aquesta categoria premiarà a l’empresari/a empordanès/a
menor de 42 anys que hagi tingut una trajectòria empresarial més destacada.

-

Premi a la Responsabilitat Social Corporativa i Sostenibilitat: aquesta categoria
premiarà a l’empresa empordanesa amb la iniciativa més destacada de bones
practiques en responsabilitat social corporativa i sostenibilitat

- Premi Emprenedor/a: es premiarà el projecte d’empresa de l’Alt Empordà més
viable, innovador i amb major potencial de creixement

- Premi a la Millor Idea de Negoci: es premiaran les idees de negoci més creatives del
l’alumnat dels Instituts de la comarca (ESO, Cicles Formatius i Batxillerat). Hi haurà
dues categories:
- Una categoria que premiarà les candidatures presentades per estudiants
d’ESO. Premi Estudiants ESO.
- Una categoria que premiarà les candidatures presentades per estudiants de
Batxillerat i Cicles Formatius. Premi Estudiants Batxillerat i Cicles formatius

- Premi a la Innovació: aquesta categoria premiarà a aquella empresa amb seu social
a l’Alt Empordà que hagi estat capaç d'innovar en producte, servei o processos.

- Premi a la Innovació Turística: aquesta categoria premiarà a aquella empresa amb
seu social a l’Alt Empordà que hagi estat capaç d’innovar en producte, servei o
processos en el sector del turisme.

4. Destinataris

Totes les persones i/o empreses on el seu projecte o la seva activitat empresarial es duguin a
terme dins l’àmbit territorial de la comarca de l’Alt Empordà.
5. Quantia dels premis
La quantia dels premis és de 9.000€, distribuït de la següent manera:
- Per part de l’Ajuntament de Roses, la quantitat màxima destinada a aquest concurs és
de 3.000,00 €, inclòs l’import corresponent a la retenció en concepte d’IRPF en el seu
cas, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 71 4331 4810000.
- Per part de l’Ajuntament de Figueres la quantitat màxima destinada a aquest concurs
és de 4.500,00 €, inclòs l’import corresponent a la retenció en concepte d’IRPF en el seu
cas, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 401 43300 48000
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Si l'import brut del premi, o premis acumulats per un mateix acte, és de més de 300,00
€, se li aplicarà la retenció d'IRPF que correspongui.

El premi Jove Empresari no té dotació econòmica en aquests Premis.
En la base 7 es concreta el Premis de cada categoria.

6. Requisits de participació:
6.1. Requisits específics
6.1.1 Per al Premi Jove Empresari/a
Empresaris/àries amb una edat inferior als 42 anys que dirigeixin una empresa on el seu
projecte o la seva activitat empresarial es duguin a terme dins l’àmbit territorial de la comarca
de l’Alt Empordà.
6.1.2 Per al Premi a la Responsabilitat Social Corporativa i Sostenibilitat
Empreses amb activitat empresarial a l’Alt Empordà, que hagin iniciat la seva activitat abans
del 21 d’abril del 2021, i que posin en pràctica iniciatives destacades l’àmbit de la
responsabilitat social i la sostenibiltiat en el territori.
6.1.3 Per al Premi Emprenedor
S’hi podran presentar totes aquelles persones o grups de persones que tinguin un projecte o
la seva activitat empresarial a l’Alt Empordà iniciat o a iniciar entre el 21 d'abril del 2021 i el
31 de desembre del 2022 i que presentin un pla d’empresa.
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- Per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la quantitat màxim destinada a aquest
concurs és de 1.500,00€ (IVA inclòs) consistent en un premi en espècie (ex. Mini tauleta
digital) per a cadascun dels membres de l’equip premiat, amb un màxim de dos equips
premiats (un equip alumnat d’ESO i equip alumnat Cicles Formatius/Batxillerat) i un
màxim de sis alumnes per equip premiat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
65.4331.22600
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Serà imprescindible, per a la percepció del premi, que l’empresa iniciï les seves activitats
abans del 31 de desembre del 2022.
6.1.4 Per al Premi a la Millor Idea de Negoci
Poden participar en el premi tot l’alumnat dels Instituts de la comarca que presentin un
projecte d’idea empresarial.
Es creen dues categories:
- Estudiants d’ESO
- Estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius

6.1.5 Per al Premi a la Innovació
Empreses ja constituïdes abans del 21 d’abril de 2021 on el seu projecte o la seva activitat
empresarial es duguin a terme dins l’àmbit territorial de la comarca de l’Alt Empordà i que
hagin innovat en producte, servei o processos.
6.1.6 Per al Premi a la Innovació Turística
Empreses ja constituïdes abans del 21 d’abril de 2021 on el seu projecte o la seva activitat
empresarial es duguin a terme dins l’àmbit territorial de la comarca de l’Alt Empordà i que
hagin innovat en producte, servei o processos en l’àmbit del turisme.
6.2 Documentació
Caldrà lliurar tota la documentació necessària per participar en el concurs als registres
establerts al punt 6.3. d’aquestes bases.
Els models de sol·licitud i de memòria explicativa es podran obtenir a la web:
www.premisemprenedorsaltemporda.com.
Totes les candidatures hauran de presentar també una fitxa resum del projecte segons el
model penjat a la web.
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En la categoria de Premi emprenedor no s’acceptaran canvis de forma jurídica ni ampliació o
canvi d’activitat.
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6.2.1. Premi Jove Empresari/ària
En aquesta categoria els candidats poden ser proposats per qualsevol de les entitats
organitzadores. L'entitat haurà d'aportar tota la documentació necessària, per tal que el Jurat
pugui valorar la proposta, en base als criteris establerts en aquestes bases.
6.2.2 Premi a la Responsabilitat Social Corporativa i Sostenibilitat
En aquesta categoria els candidats poden ser proposats per qualsevol de les entitats
organitzadores. L'entitat haurà d'aportar tota la documentació necessària, per tal que el Jurat
pugui valorar la proposta, en base als criteris establerts en aquestes bases
6.2.3 Premi Emprenedor



Sol·licitud de participació



Memòria del projecte empresarial, que inclogui com a mínim la informació següent:
Resum del projecte
Promotors
Estudi del mercat
Pla de màrqueting
Pla de producció o operacions
Recursos humans
Aspectes jurídics i fiscals
Pla econòmic-financer
Fotocòpia del DNI de les persones promotores
6.2.4 Premi a la Millor Idea de Negoci



Sol·licitud de participació.
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S’hauran de presentar els documents següents (original i fotocòpia):
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Pla d’empresa o memòria de la idea de negoci que inclogui com a mínim la informació
següent:

o Resum del projecte
o Promotors: dades personals i Institut on s’està matriculat
o Estudi del mercat
o Pla de màrqueting
o Viabilitat econòmico - financera i tècnica


Fotocòpia del DNI dels promotors.



Fotocòpia de la matrícula a l’Institut del curs 2021-22.



Nom, cognoms i correu electrònic del tutor o tutora del projecte.

En cas de presentar-se per equips, el nombre màxim de membres per equip seran 6
persones.
6.2.5 Premi a la Innovació


Instància



Declaració responsable amb fitxa resum del projecte amb els criteris de valoració.



Fotocòpia del DNI de l’empresari i NIF de l’empresa.



Alta de l’activitat a Hisenda (model 036)
S’admetrà qualsevol documentació que reforci la candidatura (material publicitari de
l’empresa, catàleg de productes o serveis, fotografies, dades econòmiques, etc.).

6.2.6 Premi a la Innovació Turística


Instància



Declaració responsable amb fitxa resum del projecte amb els criteris de valoració



Fotocòpia del DNI de l’empresari i NIF de l’empresa.



Alta de l’activitat a Hisenda (model 036)

S’admetrà qualsevol documentació que reforci la candidatura (material publicitari de
l’empresa, catàleg de productes o serveis, fotografies, dades econòmiques, etc.).
6.3 Termini i lloc de presentació de les candidatures
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Les sol·licituds es podran reformular sempre i quan es presentin dins el període de
presentació. En aquest cas s’haurà d’indicar clarament que l'última sol·licitud presentada és
la definitiva.
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d’una de les administracions locals
organitzadores: Consell Comarcal de l’Alt Empordà o bé Ajuntament de Roses o bé
Ajuntament de Figueres

6.3.1- En cas de ser persona física es podrà presentar presencialment al Registre General
d’alguna de les administracions locals organitzadores o bé electrònicament.
Ajuntament de Figueres
Tel.: 972 674 261
Adreça: Av. Salvador Dalí, 107 - Figueres
Registre electrònic: http:figueres.org/tràmits

Tramitació en línia

Ajuntament de Roses
Tel.: 972 152 521
Adreça: Plaça Catalunya 12 - Roses
Registre electrònic: www.roses.cat/tramits

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Tel.: 972514470
Adreça: C/Nou, 48 - Figueres
Registre electrònic: www.altemporda.org/tramits
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El termini de presentació de candidatures s’obrirà el dia 1 d’abril de 2022 i finalitzarà el dia 20
d’abril de 2022, sempre i quan s’hagi publicat la convocatòria en els termes establerts a la
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
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Ajuntament de Figueres:
Registre electrònic: http:figueres.org/tràmits

Tramitació en línia

Ajuntament de Roses
Registre electrònic: www.roses.cat/tramits

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Registre electrònic: www.altemporda.org/tramits

6.3.3 – Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació,
procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa
així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
No s’esmenaran documents que manquin per a la valoració dels projectes d’acord amb els
criteris de valoració establerts en la base 8. Els punts que no es puguin valorar per manca de
documentació justificativa es valoraran amb zero punts.

7. Premis i quantia de cada premi
7.1. Premi Jove Empresari
Aquest premi pretén ser el reconeixement a la trajectòria d’una persona jove empresària. El
premi consistirà en el lliurament d’un diploma i d’una escultura commemorativa.
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6.3.2- En cas de ser persona jurídica, haurà de presentar la sol·licitud NOMÉS a través del
Registre electrònic, amb el certificat digital de l’empresa corresponent.
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Aquest premi pretén fer un reconeixement a la millor iniciativa en l’àmbit de la responsabilitat
social i la sostenibilitat que hagi dut a terme una empresa del territori.
7.3. Premi Emprenedor
Primer premi:
-

3.000 € en metàl·lic atorgat per l’Ajuntament de Figueres

-

Publicitat al setmanari l’Empordà per un valor de 1.500 euros.

-

Diploma

-

Escultura commemorativa.

Segon premi:
- 1.500 € en metàl·lic atorgat per l’Ajuntament de Figueres
- Diploma
- Escultura commemorativa.
Els premis en metàl·lic estan subjectes a retenció d’IRPF que correspongui.
7.4. Premi millor Idea de Negoci
El premi serà una mini tauleta digital per a cadascun dels membres de l’equip per part del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà (màxim 6 membres per equip) per a cada categoria:
Estudiants ESO i Estudiants Batxillerat i Cicles Formatius.
A més es lliurarà d’un diploma i d’una escultura commemorativa.
7.5. Premi a la Innovació
Premi:
-

1500€ en metàl·lic atorgat per l’Ajuntament de Roses

-

Diploma

-

Escultura commemorativa.

Els premis en metàl·lic estan subjectes a retenció d’IRPF que correspongui.
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7.2. Premi a la Responsabilitat Social Corporativa i Sostenibilitat

Núm. BOP 3 · Núm. edicte 11343 · Data 05-01-2022 · CVE BOP-2022_0_3_11343 · Pàg. 9-26 · https://ddgi.cat/bop

Exp.: 2021/010956

Premi:
- 1500€ en metàl·lic atorgat per l’Ajuntament de Roses
- Diploma
- Escultura commemorativa
Els premis en metàl·lic estan subjectes a retenció d’IRPF que correspongui.
7.7 Aspectes a tenir en compte en els Premis Emprenedor/a, Premi a la Innovació i Premi a la
Innovació Turística
Aquest premi és compatible amb altres subvencions o ajudes amb la mateixa finalitat.

8. Criteris de valoració
8.1. Criteris de valoració per l’elecció de la categoria Premi Jove Empresari (màxim 42 punts)

Criteris objectius (màxim 42 punts)

1. Creació de llocs de treball (màxim 10 punts)
- Es valorarà el nombre de llocs de treball creats
S’han creat fins a 3 llocs de treball en el darrer any

5 punts

S’han contractat com a mínim 2 persones de col·lectius de difícil inserció en els
darrers 5 anys
5 punts

2. Creixement econòmic de l’empresa en els darrers 5 anys (màxim 10 punts)
Creixement entre l’1% al 3%

3 punts

Creixement entre l’4 i el 5%

7punts

Creixement entre el 6 i 10%

10 punts
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- Creació d’un nou servei/producte inexistent al mercat o al territori.
4 punts
- Aplicació de millores substancials en productes/serveis ja existents al mercat o al
territori.
4 punts
- Noves formes d’organització del treball

4 punts

4. Cooperació interempresarial (màxim 5 punts)
- Col·laboració amb altres empreses i la participació en organitzacions empresarials.
5 punts

5. Efecte multiplicador (màxim 5 punts)
- El projecte empresarial de tenir un efecte multiplicador sobre l’economia de la
comarca.
5 punts

8.2 Criteris de valoració per l’elecció del Premi a la Responsabilitat Social Corporativa i
Sostenibilitat (màxim 40 punts)
1. Iniciatives socials: (20 punts)
- Flexibilitat horària dels treballadors per facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral en millors condicions que les previstes legalment.
5 punts
- Iniciatives d’inclusió de grups desfavorits i/o iniciatives de sensibilització, i/o voluntariats
corporatius o altres programes que fomentin un canvi cultural al territori.
5 punts
- Reserva i adaptació de llocs de treball per persones amb discapacitat en percentatges
superiors als establerts legalment.
5 punts
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2. Iniciatives Mediambientals: (20 punts)
- Implantació de protocols per la reducció dels residus generats.

5 punts

- Establiment de mesures pel reciclatge de l’aigua i la seva reutilització.

5 punts

- Establiment de mesures d’estalvi d’energia.

5 punts

- Realització d’accions de comunicació i conscienciació mediambiental al territori. 5 punts
- Utilització d’energia de fons renovables o energia neta “zero emissions” 5 punts
- Utilització d’energia d’autoconsum

5 punts

8.3. Criteris de valoració del Premi Emprenedor (149 punts)
Es valorarà la qualitat del Pla d’Empresa del projecte, tenint especialment en compte els
elements següents:
Criteris objectius (75 punts)
1. Grau d’innovació (màxim 20 punts)
1.A Creació d’un nou servei /producte/procés inexistent al territori (màxim 15 punts)
a. Es un projecte que crea un nou servei/producte/procés inexistent al municipi
5 punts
b. Es un projecte que crea un nou servei/producte/procés inexistent a la comarca (Alt
Empordà)
10 punts
c. Es un projecte que crea un nou servei/producte/procés inexistent a Catalunya
15 punts
d. Es un projecte que crea un nou servei/producte/procés inexistent
20 punts

2. Impacte al territori (màxim 20 punts)
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2.A Projecte vinculat amb els sectors estratègics establerts al Pla Estratègic de Promoció
Econòmica i Ocupació de l’Alt Empordà (2020-2025)
10 punts
2.B Projecte compartit (màxim 10 punts)
1. Més d’un soci/a

10 punts

3. Viabilitat comercial, tècnica, organitzativa i econòmica (màxim 35 punts)
Es valorarà la viabilitat del projecte empresarial.
3.A Definició del mercat

5 punts

3.B Pla econòmic financer viable

5punts

3.C Pla d’empresa validat pels serveis de creació d’empresa públics o entitats de la
xarxa Catalunya Emprèn.
10 punts
Caldrà acreditar-ho mitjançant certificat emès per entitat de la Xarxa
Emprèn
3.D El projecte ja està en funcionament.

Catalunya

15 punts

Caldrà acreditar-ho amb l’alta d’autònoms i alta de l’activitat a Hisenda (model 036)
Criteris subjectius (74 punts):

4. Impacte social i medi ambiental en el territori (màxim 10 punts)
Projecte té impacte social o medi ambiental

10 punts
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5.A Efecte multiplicador en el mateix sector

1 punts

5.B Efecte multiplicador en sectors econòmics diferents

3 punts

5.C L’activitat generarà més activitat al seu voltant (territorial, sectors, proveïdors…)
5 punts

6. Potencial de creixement (màxim 15 punts)
6.A Possibilitat de generació d’ocupació

5 punts

6.B Facturació

5 punts

6.C Expansió territorial

5 punts
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5. Efecte multiplicador (màxim 9 punts)

6.A Coherència de la presentació

5 punts

6.B Claredat de la presentació

5 punts

6.C Originalitat de la presentació

5 punts

8. Esperit emprenedor i solidesa del projecte (màxim 25 punts)
8. A Competències emprenedores (màxim 10 punts)
8. A.a Desig d’aconseguir objectius, perserança i dedicació

1 punt

8.A.b Capacitat per assumir riscos calculats

1 punt

8.A.c Capacitat organitzativa

1 punt

8.A.d Iniciativa

1 punt

8.A.e. Integritat

1 punt

8.A.f Formació i capacitat de gestió

1 punt

8.A.g Esperit innovador

1 punt

8.A.h Creativitat

1 punt

8.A.i Orientació al mercat i oportunitats

1 punt

8.A.j Visió global de l’empresa

1 punt

8. B Tolerància a l’ambigüitat i/o solidesa del projecte (màxim 15 punts)
8.B. a Coherència

5 punts

8.B. b Realisme

5 punts

8.B. c Capacitat d’implementació del projecte

5 punts

Cal aconseguir una puntuació mínima del 50% de la puntuació per poder guanyar el Premi.
En cas que cap candidatura superi la puntuació mínima del 50% el premi es declararà desert.

8.4. Criteris de valoració del premi a la Millor Idea de Negoci (màxim 55 punts)
En aquesta categoria es pretén fomentar la creativitat i premiar projectes innovadors, que
aportin noves idees empresarials tot mantenint una viabilitat econòmic - financera i tècnica.
Criteris objectius (30 punts)
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7. Valoració de la presentació (màxim 15 punts)

Butlletí Oficial de la Província de Girona
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1.A Creació d’un nou servei /producte/procés inexistent al territori (màxim 10 punts)
a) Es un projecte que crea un nou servei/producte/procés inexistent a la comarca (Alt
Empordà)
5 punts
b) Es un projecte que crea un nou servei/producte/procés inexistent a Catalunya
10 punts
2. Vinculació amb els recursos endògens del territori (màxim 10 punts)
10 punts
3. Justificació comercial, tècnica, organitzativa i econòmica (màxim 10 punts)
Es valorarà que el projecte prevegi aquests aspectes (justificació comercial, tècnica,
organitzativa i econòmica).
a) Justificació comercial

2,5 punts

b) Justificació tècnica

2,5 punts

c) Justificació organitzativa

2,5 punts

d) Justificació econòmica

2,5 punts

Criteris subjectius (25 punts):

4. Valoració de la presentació (màxim 15 punts)
4.A Coherència de la presentació

5 punts

4.B Claredat de la presentació

5 punts

4.C Originalitat de la presentació

5 punts

5. Esperit emprenedor (màxim 10 punts)
5. A Competències emprenedores (màxim 10 punts)
5. A.a Desig d’aconseguir objectius, perseverança i dedicació

1 punt

5.A.b Capacitat per assumir riscos calculats

1 punt

5.A.c Capacitat organitzativa

1 punt

5.A.d Iniciativa

1 punt

5.A.e. Integritat

1 punt
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1. Grau d’innovació (màxim 10 punts)

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Exp.: 2021/010956

1 punt

5.A.g Esperit innovador

1 punt

5.A.h Creativitat

1 punt

5.A.i Orientació al mercat i oportunitats

1 punt

5.A.j Visió global de l’empresa

1 punt

8.5. Criteris de valoració del Premi a la Innovació (màxim 104 punts)
Criteris objectius (65 punts)

1. Grau d’innovació (màxim 50 punts)
1.A Creació d’un nou servei /producte/procés inexistent al territori (màxim 20 punts)
a. Es un projecte que crea un nou servei/producte/procés inexistent al municipi
5 punts
b. Es un projecte que crea un nou servei/producte/procés inexistent a la comarca (Alt
Empordà)
10 punts
c. Es un projecte que crea un nou servei/producte/procés inexistent a Catalunya
15 punts
d. Es un projecte que crea un nou servei/producte/procés inexistent
20 punts
1.B Vinculació amb els recursos endògens del territori (màxim 10 punts)
10 punts
1.C Aplicació de millores en productes/ serveis/ processos ja existents al territori (màxim
10 punts)
10 punts
1.D La innovació com element estratègic a l’empresa (màxim 10 punts)
10 punts
Es valorarà amb 10 punts que l’empresa compleixi alguna de les situacions següents: hagi
subscrit convenis de col·laboració amb altres entitats amb l’objectiu de treballar la innovació;
que l’empresa hagi sol·licitat i/o rebut ajuts i subvencions per a la innovació; l’empresa
compta amb un pla executiu d’innovació.
Caldrà adjuntar documentació justificativa (còpia del conveni; còpia sol·licitud i/o còpia de la
resolució de la concessió ajut/subvenció)
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5.A.f Formació i capacitat de gestió
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cooperació, medi ambiental, social) (màxim 15 punts)
Cal especificar-ho a la memòria del projecte.
2A Innovació en un àmbit

5 punts

2B Innovació de 2 a 4 àmbits

8 punts

2C Innovació en 5 o més àmbits

15 punts

Criteris subjectius (39 punts)
3. Efecte multiplicador (màxim 9 punts)
5.A Efecte multiplicador en el mateix sector

1 punts

5.B Efecte multiplicador en sectors econòmics diferents

3 punts

5.C L’activitat generarà més activitat al seu voltant (territorial, sectors, proveïdors…)
5 punts

4. Potencial de creixement (màxim 15 punts)
4.A Possibilitat de generació d’ocupació

5 punts

4.B Facturació

5 punts

4.C Expansió territorial

5 punts

5. Valoració de la presentació (màxim 15 punts)
3.A Coherència de la presentació

5 punts

3.B Claredat de la presentació

5 punts

3.C Originalitat de la presentació

5 punts

.
Cal aconseguir una puntuació mínima del 50% de la puntuació per poder guanyar el Premi.
En cas que cap candidatura superi la puntuació mínima del 50% el premi es declararà desert.

8.6. Criteris de valoració del Premi a la Innovació Turística (màxim 104 punts)
Criteris objectius (65 punts)
1. Grau d’innovació (màxim 50 punts)
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2. Innovació en un àmbit concret (tecnològic, idea de negoci, d’organització,
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a. És un projecte que crea un nou servei/producte/procés inexistent al municipi
5 punts
b. És un projecte que crea un nou servei/producte/procés inexistent a la comarca
(Alt Empordà)
10 punts
c. És un projecte que crea un nou servei/producte/procés inexistent a Catalunya
15 punts
d. És un projecte que crea un nou servei/producte/procés inexistent
20 punts
1.B Vinculació amb els recursos endògens del territori (màxim 10 punts)
10 punts
1.C Aplicació de millores en productes/ serveis/ processos ja existents al territori
(màxim 10 punts)
10 punts
1.D La innovació com element estratègic a l’empresa (màxim 10 punts)
10 punts
Es valorarà amb 10 punts que l’empresa compleixi alguna de les situacions següents:
hagi subscrit convenis de col·laboració amb altres entitats amb l’objectiu de treballar
la innovació; que l’empresa hagi sol·licitat i/o rebut ajuts i subvencions per a la
innovació; l’empresa compta amb un pla executiu d’innovació.
Caldrà adjuntar documentació justificativa (còpia del conveni; còpia sol·licitud i/o
còpia de la resolució de la concessió ajut/subvenció).

2. Innovació en un àmbit concret (tecnològic, idea de negoci, d’organització,
cooperació, medi ambiental, social. (màxim 15 punts)
Cal especificar-ho a la memòria del projecte.
2A Innovació en un àmbit

5 punts

2B Innovació de 2 a 4 àmbits

8 punts

2C Innovació en 5 o més àmbits

15 punts

Criteris subjectius (39 punts)

3. Efecte multiplicador (màxim 9 punts)
5.A Efecte multiplicador en el mateix sector

1 punts
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1.A Creació d’un nou servei /producte/procés inexistent al territori (màxim 20 punts)
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3 punts

5.C L’activitat generarà més activitat al seu voltant (territorial, sectors, proveïdors…)
5 punts

4. Potencial de creixement (màxim 15 punts)
4.A Possibilitat de generació d’ocupació

5 punts

4.B Facturació

5 punts

4.C Expansió territorial

5 punts

5. Valoració de la presentació (màxim 15 punts)
5.A Coherència de la presentació

5 punts

5.B Claredat de la presentació

5 punts

5.C Originalitat de la presentació

5 punts

Cal aconseguir una puntuació mínima del 50% de la puntuació per poder guanyar el Premi.
En cas que cap candidatura superi la puntuació mínima del 50% el premi es declararà desert.

9. Obligacions de les persones candidates
Les persones candidates tenen les obligacions següents:


Acceptar les bases dels Premis.



Garantir l’exactitud de les dades i el compliment dels requisits legals que
s’assenyalen en aquestes bases. La falsedat de dades o l’incompliment dels requisits
donarà lloc a la desqualificació dels premis i, en el cas de que es produeixi amb
posterioritat a la concessió, a la devolució del premi percebut.



Fer la presentació del projecte davant la Comissió d’expertesa per les modalitats
següents:
-Premi Emprenedor, Innovació i Innovació turística: 6 de maig de 2022
- Millor idea de negoci: 7 de maig de 2022

10. Òrgan instructor
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5.B Efecte multiplicador en sectors econòmics diferents
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10.1 Òrgans instructors
Per a la instrucció del procediment s’aplicarà la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
La instrucció del procediment es farà en base a les categories dels premis, segons el següent
detall:
1) Ajuntament de Figueres: instruirà el procediment del Premi Emprenedor/a. L’òrgan
instructor responsable de la tramitació del procediment serà l’àrea de Promoció
Econòmica. A més de la normativa bàsica de subvencions, s’aplicarà l’ordenança
general de subvencions.
2) Ajuntament de Roses: instruirà el procediment del Premi a la Innovació i el Premi a
la Innovació Turística. L’òrgan instructor responsable de la tramitació del procediment
serà l’àrea de Promoció Econòmica.
3) Consell Comarcal de l’Alt Empordà: instruirà el procediment del Premi a la Millor
Idea de Negoci. L’òrgan instructor responsable de la tramitació del procediment serà
l’àrea de Promoció Econòmica. A més de la normativa bàsica de subvencions,
s’aplicarà les bases reguladores per a la concessió i justificació de subvencions
comarcals incloses a la base d’execució del pressupost.
El Premi Jove Empresari/a i el Premi a la Responsabilitat Social i Sostenibilitat no s’inscriuen
en aquest procediment atès que no hi ha cap dotació econòmica destinada a aquests
premis. Els premis tenen com a objectiu el reconeixement a la trajectòria empresarial del/a
empresari/a premiat/da, i a les iniciatives en l’àmbit de la responsabilitat social i la
sostenibilitat de les empreses del territori.
10.2. Òrgans de valoració.
Per a la valoració de les candidatures presentades es constituiran dos òrgans col·legiats. El
primer valorarà els criteris objectius i el segon valorarà els criteris subjectius.
La valoració final es reflectirà en una acta per a cada categoria de premis, on hi constarà la
valoració total de totes les candidatures presentades en cadascuna de les categories. La
valoració total serà la suma de les valoracions objectives i de les valoracions subjectives. Les
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El procediment de concessió es regula a través de tres tipus d’òrgans, que són: òrgan
instructor, òrgans de valoració i òrgans de resolució.
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10.2.1 Òrgan de valoració dels criteris objectius.
Aquest òrgan tindrà per objectiu valorar els criteris objectius dels diferents projectes
presentats per cada categoria dels premis.
La Mesa està formada per 1 representant de cada entitat organitzadora:
- Un/a representant de l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona
- Un/a representant del Setmanari de l’Alt Empordà
- Un/a representant de l’Associació Forum Imagina
- Un/a membre de l’Ajuntament de Figueres
- Un/a membre de l’Ajuntament de Roses
- Un/a membre del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
La valoració final quedarà reflectida en l’acta de valoració dels criteris objectius.
10.2.2 Òrgan de valoració dels criteris subjectius: Comissió d’expertesa
Aquest òrgan, anomenat Comissió d’Expertesa, tindrà per objectiu valorar els criteris
subjectius dels diferents projectes presentats per cada categoria dels premis.
La Comissió d’expertesa està formada per representants de les entitats següents:
- Un/a representant de l’AEEG (Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona)
- Un/a representant de la Xarxa Emprenedores Creatives (XEC)
- Un/a representant de la Fundació Altem
- Un/a representant d’EURAM
- Un/a representant de Business Angels Girona
- Un representant del Setmanari de l’Alt Empordà
- Un representant de l’Associació Fòrum Imagina
- Empresaris/àries o professionals de reconeguda vàlua (màxim 4)
- Un/a representant de l’Associació Alt Empordà Turisme
- Un/a representant de l’Associació Empresaris Roses Cap de Creus
- Un/a representant dels Serveis Educatius de l’Alt Empordà
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candidatures premiades, per a cada categoria de premis, seran les que hagin obtingut més
puntuació.
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-

Un/a representant del Patronat Politècnica de la Universitat de Girona

-

Un/a representant Empord@TiCs

-

Un/a representant Cambra de comerç de Girona

Així mateix hi haurà un Secretari/a, pertanyent a una de les entitats organitzadores, sense veu
ni vot.
La Comissió d’expertesa emetrà un veredicte, amb la valoració subjectiva dels diferents
projectes, el qual quedarà reflectit en l'acta corresponent.
El veredicte de la Comissió d’expertesa és inapel·lable.
El lliurement dels premis i anunci de les persones guanyadores o empreses dels premis
tindrà lloc mitjançat un acte públic que tindrà lloc el dia 20 de maig de 2022.
Pels/per les premiats/des del Premi Emprenedor, el pagament del premi estarà condicionant
a la justificació per part de les empreses guanyadores de la legalització de la seva activitat,
d’acord amb la clàusula 12 d’aquestes bases.

10.3 Òrgan resolutori.
La resolució del procediment es farà en base a les categories dels premis, segons el següent
detall:
1) Ajuntament de Figueres: es resoldrà per Decret d’Alcaldia, segons l’acta de
valoració de les candidatures de la categoria del Premi Emprenedor/a realitzada pels
òrgans col·legiats de valoració descrits a l’apartat 10.2 d’aquestes bases.
2) Ajuntament de Roses: es resoldrà per Decret d’Alcaldia segons l’acta de valoració
de les candidatures de les categories del Premi a la Innovació i del Premi a la
Innovació Turística, realitzada pels òrgans col·legiats de valoració descrits a l’apartat
10.2 d’aquestes bases.
3) Consell Comarcal de l’Alt Empordà: es resoldrà per Decret de Presidència, segons
l’acta de valoració de les candidatures de la categoria del Premi a la Millor Idea de
Negoci realitzada pels òrgans col·legiats de valoració descrits a l’apartat 10,2
d’aquestes bases.
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- Un/a representant de l’Associació per al desenvolupament rural integral -ADRINOC
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El termini per resoldre és de com a màxim tres mesos, a comptar des de l’acabament del
termini de presentació de candidatures.
El lliurement dels premis i anunci de les persones guanyadores o empreses dels premis tindrà
lloc mitjançat un acte públic que tindrà lloc el dia 20 de maig de 2022.
Les persones o empreses guanyadores seran anunciats al moment del lliurament del premi.
Pels/per les premiats/des del Premi Emprenedor/a, el pagament del premi estarà
condicionant a la justificació per part de les empreses guanyadores de la legalització de la
seva activitat, d’acord amb la clàusula 12 d’aquestes bases.
Pels/per les premiats/des del Premi a la Innovació i Premi a la Innovació Turística, aquests
hauran de presentar la fitxa de creditor de l’Ajuntament de Roses degudament signada i
segellada per l’entitat bancària per procedir al pagament del premi.
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per la concessió dels diferents Premis
d’acord amb l’aplicació dels criteris de valoració establerts en aquestes bases, donarà lloc a
la modificació de la resolució de la concessió, en els termes establerts en la normativa
reguladora dels Premis.
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per la concessió dels diferents Premis
d’acord amb l’aplicació dels criteris de valoració establerts en aquestes bases, donarà lloc a
la modificació de la resolució de la concessió, en els termes establerts en la normativa
reguladora dels Premis
11. Justificació dels premis
11.1 Premi Emprenedor
Les persones guanyadores de la categoria Premi Emprenedor hauran de lliurar la
documentació acreditativa de l’inici de l’activitat de l’empresa (declaració censal, alta de
l’empresari a la seguretat social) així com la fitxa de creditor degudament omplerta per rebre
el pagament del premi.
Aquesta
documentació s’haurà de presentar en el registre de qualsevol de les
administracions organitzadores: Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Ajuntament de Roses o
Ajuntament de Figueres.
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10.4 Termini per resoldre i lliurament dels premis.
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Les persones guanyadores de la categoria Premi a la Innovació i Premi a la Innovació
Turística no es requereix cap documentació justificativa addicional un cop conegut el
veredicte.
12. Pagament dels premis
El Premi Emprenedor (Primer i Segon premi) seran abonats en un sol pagament per
transferència bancària al compte que les persones guanyadores hagin indicat a la fitxa de
creditor de l’Ajuntament de Figueres en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de la
data de presentació de la justificació. L’import a cobrar serà el resultant d'aplicar la retenció
d’IRPF corresponent.
Els Premis Innovació i Premi Innovació Turística seran abonats en un sol pagament per
transferència bancària al compte que les persones guanyadores hagin indicat a la fitxa de
creditor de l’Ajuntament de Roses, prèvia retenció de l’IRPF corresponent.
Per donar compliment a la normativa legal els perceptors d’aquests premis seran declarats
dins el model anual 347 de l’Agència Tributària i també a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS).

13. Compatibilitat amb altres ajuts
Els premis regulats en aquestes bases són compatibles amb d’altres ajuts, subvencions i
ingressos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens, públic o
privat, nacional o internacional.
14. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en els article 52 a 69 de la
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
15. Publicitat
Aquestes bases se sotmetran a informació pública durant 20 dies hàbils al Butlletí Oficial de
la Província de Girona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Roses i una referència d’aquest
anunci s’inserirà al DOGC de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13
Plaça de Catalunya, 12 - 17480 Roses - Telf. 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Núm. BOP 3 · Núm. edicte 11343 · Data 05-01-2022 · CVE BOP-2022_0_3_11343 · Pàg. 24-26 · https://ddgi.cat/bop

Si amb data 31-12-2022 no s’ha presentat la justificació documental de la subvenció,
s’entendrà que l’empresa beneficiària hi renuncia i es dictarà la resolució de revocació. La
quantia del premi no lliurat passarà a formar part de pressupost de la propera edició dels
Premis.
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de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

16. Regulació jurídica
En tot allò que no es preveu de forma específica en aquestes bases li serà d’aplicació:
- Les bases generals reguladores de subvencions municipals i comarcals a
les que es pot accedir clicant el següent enllaç: Bases generals reguladores
de subvencions municipals de l’Ajuntament de Figueres; Bases generals de
subvencions municipals de l’Ajuntament de Roses i les Bases reguladores de
les subvencions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
- Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
l'Ajuntament de Figueres , l’Ajuntament de Roses i el Setmanari de l’Alt
Empordà per dur a terme l’acció «Premis Emprenedors Alt Empordà»
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- El Reial Decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Qualsevol altra disposició normativa que hi sigui aplicable per raó de la
matèria o del subjecte.

17. Disposicions complementàries
- Aquestes bases han estat elaborades per les sis entitats organitzadores.
- La Comissió d’expertesa podrà atorgar les mencions que consideri, tant a empreses
i persones emprenedores com a entitats que hagin treballat per al foment de
l'emprenedoria.
- Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es
procedirà a comprovar que cada sol·licitant aporti la documentació requerida.
- En cas que es detecti alguna deficiència en la documentació presentada juntament
amb la sol·licitud, l’organització requerirà la persona o persones sol·licitants perquè
presentin aquesta documentació en un termini de 10 dies, i es descartaran aquelles
sol·licituds que presentin algun tipus d’errada o deficiència.
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de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 83 i 33
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- Una vegada elaborada la llista de sol·licituds acceptades, els òrgans de valoració
iniciaran la seva valoració.
- La resolució de la Comissió d’expertesa serà pública i inapel·lable. Hi ha la
possibilitat que algun premi quedi desert, quan no existeixin candidatures que
reuneixin els requisits mínims o no s’adeqüin als criteris de valoració.
- Els organitzadors dels Premis es reserven el dret a la difusió pública d’aquesta
convocatòria, respectant sempre la confidencialitat sobre les dades dels projectes
presentats.
- La participació en aquests Premis implica la plena acceptació del contingut
d’aquestes bases.
- Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionada per les
empreses i emprenedors participants en aquest certamen serà tractada amb la
màxima confidencialitat.
- Correspondrà als organitzadors la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es
pugui presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases.
- Les empreses guanyadores podran utilitzar els premis com a element de promoció,
però hauran de fer referència a l’any en què van ser atorgats.

Se sotmet a informació pública per un termini de VINT DIES, comptats a partir del dia
següent al de la publicació d’aquest Edicte al BOP, als efectes de que els interessats puguin
examinar-lo al servei d’atenció a Ciutada (SAC), i presentar-hi les reclamacions que
considerin oportunes, d’acord amb l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la LRHL. Si no es presenta cap reclamació dins d’aquest termini,
l'expedient abans esmentat s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un
nou acord.

L’alcalde president

Roses, a la data de la signatura electrònica

(document signat electrònicament)
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Document signat per JOAN PLANA SAGUE - DNI (TCAT)
en data 23/12/2021

Signat per:
Diputació de Girona
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- La Comissió d’expertesa es reserva el dret de demanar a les persones candidates
informació addicional o aclariments sobre el seu projecte empresarial.
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