
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 24 DELS PREMIS EMPRENEDORS ALT EMPORDÀ PER A
L’EXERCICI 2022.

1. Bases reguladores

Les bases reguladores específiques d’aquesta convocatòria van ser aprovades pel Ple de la
Corporació  de  data  22  de  desembre  de  2022 i  publicades  al  BOP  de  Girona  número
3, de 5 de gener de 2022.

2. Crèdit pressupostari

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 

-  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 

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. 

3. Procediment de concessió

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

4. Termini per a la presentació de sol·licituds

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.

5. Documentació que cal presentar

Caldrà  lliurar  tota  la  documentació  necessària  per  participar  en  el  concurs  als  registres
establerts al punt 6.3. de les 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.

S’hauran de presentar els documents següents (original i fotocòpia): 

5.1. 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.
 

5.2 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

5.3. Premi Emprenedor 

 Sol·licitud de participació
 Memòria del projecte empresarial, que inclogui com a mínim la informació següent:

o Resum del projecte

http://www.premisemprenedorsaltemporda.com/


o Promotors
o Estudi del mercat
o Pla de màrqueting
o Pla de producció o operacions
o Recursos humans
o Aspectes jurídics i fiscals
o Pla econòmic-financer

 Fotocòpia del DNI de les persones promotores

5.4 Premi a la Millor Idea de Negoci

 Sol·licitud de participació
 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. 

5.5 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’acta 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.).

5.6 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. Criteris de valoració i puntuació

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

Criteris objectius (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

3 Producte o servei innovador (màxim 12 punts)

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

6.2  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

-  Promoció  del  desenvolupament  individual  i  professional  dels  treballadors/es
mitjançant plans de formació, promoció, i qualificació. 5 punts

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

6.3. 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)

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) 

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  Catalunya Emprèn

3.D El projecte ja està en funcionament. 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



5. 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

     

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

7. Valoració de la presentació (màxim 15 punts)

7.A Coherència de la presentació 5 punts

7.B Claredat de la presentació 5 punts

7.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, perseverança 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. 

6.4 Criteris de valoració del premi a la Millor Idea de Negoci (màxim 65 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)

1. Grau d’innovació (màxim 10 punts)

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

5.A.f Formació i capacitat de gestió 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

6.5. 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)

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)

3.A Efecte multiplicador en el mateix sector 1 punts 

3.B Efecte multiplicador en sectors econòmics diferents 3 punts

3.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

6.6. Criteris de valoració del Premi a la Innovació Turística (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. 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)

3.A Efecte multiplicador en el mateix sector 1 punts 

3.B Efecte multiplicador en sectors econòmics diferents 3 punts

3.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. 

Pagament

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).

Altra informació 



Clicant sobre el següent enllaç podreu accedir a les  Bases específiques reguladores de les
subvencions corresponents a l’exercici 20  22  , on hi podreu trobar, entre d’altres, la informació
sobre:

 Objecte de la convocatòria
 Requisits de participació
 Destinataris
 Quantia dels premis
 Criteris de valoració
 Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
 Procediment d’acceptació del premi 
 Jurat
 Limitació de responsabilitats
 Drets

8. Termini i forma de justificació

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.

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.

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.

https://www.roses.cat/ajuntament/informacio-administrativa/subvencions-2/subvencions-2022/informacio-i-sol-licitud-subvencions-de-concurrencia/bases-especifiques-dels-programes-de-les-subvencions-2022/
https://www.roses.cat/ajuntament/informacio-administrativa/subvencions-2/subvencions-2022/informacio-i-sol-licitud-subvencions-de-concurrencia/bases-especifiques-dels-programes-de-les-subvencions-2022/

	3 Producte o servei innovador (màxim 12 punts)

