BASES DE LA SISENA EDICIÓ DELS PREMIS 100% EMPRENEDORS DE LA GARROTXA PER A
L’ANY 2019 i RECONEIXEMENTS EMPRESARIALS
1. Objectius i organitzadors
Els Premis per a Emprenedors de la Garrotxa 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 l’ Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de La Garrotxa, a
través de Dinàmig, els JEG (Joves Empresaris de La Garrotxa), i el Cercle Euram Garrotxa, amb el
suport de l’ Antena de La Garrotxa d’aGOe, el setmanari La Comarca, Olot Televisió i Ràdio Olot, i la
col·laboració de la Cambra de Comerç de Girona i la Diputació de Girona.

2. Categories:
Premis
- Premi 100% Emprenedors/es: es premiarà el projecte d’empresa de recent creació més viable,
innovadora i amb major potencial de creixement.
Reconeixements
- Jove Empresari/Empresària: aquesta categoria reconeixerà a l’empresari/ària
garrotxí/na menor de 45 anys que hagi tingut una trajectòria empresarial més destacada.
- Col·laboració Empresarial: es reconeixerà aquelles iniciatives empresarials sorgides de la
col·laboració de dues o més empreses, que tenen com a resultat un producte o servei conjunt.
- Empresa IMPULS: per empreses que durant l’any han dut a terme alguna acció, projecte o millora
substancial que contribueixin a la identificació de la comarca com una comarca empresarialment
activa.
3. Àmbit territorial.
Les empreses candidates als Premis 100% Emprenedors i les empreses escollides pels diferents
reconeixements empresarials han de tenir la seva seu social a la Comarca de La Garrotxa.

4. Requisits
4.1. Requisits per als Premi 100% Emprenedors/es.
S’hi podran presentar totes aquelles persones o grups de persones que tinguin un projecte empresarial
a la Garrotxa o una nova línia de negoci ben diferenciada, iniciat entre el dia 1 de gener de 2016 i el 31
de desembre de 2018, i que presentin un pla d’empresa viable.

En la categoria de Premi Emprenedor queden exclosos: canvis de forma jurídica, projectes d’ampliació
de la mateixa activitat,traspassos d’empreses ja existents, els guanyadors i els candidats de les
edicions anteriors excepte que presentin un projecte totalment diferenciat.
S’admetran projectes en col·laboració entre nous emprenedors i empreses ja constituïdes, amb la
condició de que aquestes segones estiguin incloses dins la categoria de Micro Pime o Pimes.
4.2. Requisits pels Reconeixements.
Jove Empresari/Empresària
Són candidats/es empresaris/àries amb una edat inferior als 45 anys.
L’entitat responsable de la proposta de candidatures pel reconeixement és l’Associació Joves
Empresaris de la Garrotxa, podent proposar-ne també la resta d’entitats col·laboradores. En cas de
més d’una candidatura s’escollirà per votació del tribunal.
Col·laboració Empresarial
Són candidates les empreses que desenvolupen algun projecte de manera col·laborativa que tenen
com a resultat alguna millora, producte o servei conjunt
Els projectes i empreses col·laboradores poden ser proposades per totes les entitats participants en els
premis, i en cas d’haver més d’una proposta seran votades pel tribunal. En cas de no haver-hi cap
proposat, el reconeixement quedaria desert.
Empresa IMPULS
Empreses que durant l’exercici han realitzat alguna acció, desenvolupat algun projecte, innovació o
millora, que el seu reconeixement contribueix a consolidar la imatge de la Comarca de la Garrotxa com
a territori que fomenta el desenvolupament i millora de l’ocupació, la dinamització empresarial ,
l’emprenedoria, la formació i la promoció del territori.
L’entitat responsable de la proposta de candidatures pel reconeixement és el Cercle Euram Garrotxa,
podent proposar-ne també la resta d’entitats col·laboradores. En cas de més d’una candidatura
s’escollirà per votació del tribunal.
5. Termini i lloc de presentació de les candidatures.
- Premi 100% Emprenedors/es
El termini de presentació de candidatures s’obrirà el dia 12 de novembre de 2018 i finalitzarà el
dia 05 de febrer de 2019.
Les sol·licituds i documentació es presentaran a través de la web i per mail a l’entitat organitzadora:
DINÀMIG - Ajuntament d’Olot
Tel.: 972260152
Adreça: C/ de Tomàs Lorenzana, 15 Olot
A/e: premis100x100emprenedors@olot.cat

6. Jurat
El jurat estarà format per onze membres i tindrà la composició següent :
- Un representant de DINÀMIG – Ajuntament d’Olot
- Un representant del Consell Comarcal de la Garrotxa
- Un representant dels Joves Empresaris de La Garrotxa
- Un representant del Cercle Euram
- Un representant del setmanari La Comarca
- Un representant d’Olot Televisió
- Un representant de Ràdio Olot
- Un representant del grup de Mentors, l’Antena aGOe d’Olot
- Un representant de la Diputació de Girona
- Un representant de la Cambra de Comerç
Així mateix, hi haurà un secretari, pertanyent a l’Ajuntament d’Olot (DINÀMIG), amb veu però sense
vot.
En cas d’empat entre dues candidatures, l’Ajuntament d’OIot (DINÀMIG) disposarà del vot de qualitat. I
si es dóna el cas de projectes amb una valoració molt semblant, el Tribunal, de manera excepcional,
pot decidir adjudicar un accèssit, que tindria un reconeixement però no gaudiria de premi econòmic.
7. Criteris de valoració dels Premis 100% Emprenedors.
La ponderació dels projectes es farà en un 40% del total en funció de la valoració documental del
projecte i un 60% en funció de la presentació davant el tribunal.
Els projectes podran obtenir un màxim de 50 punts , 30 dels quals provindran de la valoració de la
presentació al tribunal i 20 punts de valoració documental del projecte seguint la ponderació següent:
Punts
Valoració del Pla d’Empresa i viabilitat econòmica
Quantitat i Qualitat de llocs de treball
Grau innovació
Responsabilitat Social Empresarial
Necessitat d’Inversió
Formació i experiència dels emprenedors
Pla de comunicació
Associacions Empresarials
Total

5p.
4p.
3p.
2p.
2p.
1,5p.
1,5p.
1p.
20p.

Valoració del Pla d’Empresa i viabilitat econòmica
Es valorarà la qualitat de la informació presentada, i que continguin els apartats mínims requerits .
Està a disposició de les persones interessades la possibilitat d’utilitzar el Model de Pla d’empresa de la
Xarxa Catalunya Emprèn per tal de facilitar la confecció del Pla Econòmic i Financer de l’activitat. Els
interessats poden contactar directament amb DinamiG que els hi facilitarà.

Quantitat i Qualitat de llocs de treball
Es valorarà el nombre de llocs de treball creats o previstos (inclosos autònoms titulars) i en cas de
tenir treballadors es valorarà l’estabilitat en funció de si els contracte laborals són temporals o
indefinits, jornada complerta o parcial.
Grau innovació
Es valorarà si el nou producte o servei és únic a la comarca o n’hi ha de similars, si s’ha innovat en la
manera de d’oferir el servei o en el procés de producció del producte, o si s’han aplicat noves
tecnologies en el servei o producte que ofereix l’empresa.
Responsabilitat Social Empresarial
Es valorarà la seva aplicació en els tres àmbits :
•
•
•

Econòmic: contractació de proveïdors locals, Confecció i seguiment de les previsions
econòmiques, Seguiment de clients ..)
Ambiental: Aplicació de mesures de bona gestió de l’aigua, dels residus, mesures d’estalvi
energètic...
Social: (en cas de tenir treballadors): aplicació de mesures de conciliació laboral i familiar,
mesures d’igualtat d’oportunitats, eines de participació dels treballadors ...

Necessitat d’Inversió
Es valorarà la necessitat d’inversió del projecte per valoritzar el risc assumit per les persones
emprenedores.
Formació i experiència dels emprenedors
Es valorarà el coneixement dels emprenedors en relació amb l’activitat a desenvolupar tant pel que fa a
formació com a experiència, com a disposar de xarxa de contactes que els hi poden facilitar el
desenvolupament de la seva empresa.
Pla de comunicació
Es valorarà que l’empresa disposi d’un pla de comunicació previst elaborat a la mida de les seves
necessitats.
Associacions Empresarials
Es valorarà la pertinença a una o diverses associacions de caire empresarials per tal de fomentar la
xarxa de contactes , formació i activitats que facilitin el desenvolupament de la seva activitat.
Nota general: És important proporcionar de manera clara i entenedora la informació necessària per
poder puntuar correctament els aspectes contemplats en la valoració documental del projecte.
No són aspectes que excloguin la presentació de la candidatura però per una bona valoració cal donar
la informació necessària.

8. Dotació dels premis
8.1. Premi 100% Emprenedor/es
Primer premi:
- Guardó commemoratiu de l’acte.
- Premi econòmic per valor de 3.000 euros.

- Publicitat al setmanari La Comarca per un valor de 1.000 euros.
- Publicitat a Ràdio Olot per un valor de 1.000 euros.
- Campanya de publicitat durant un mes per valor de 500 euros, entrevista programa “Pros i contres”,
peça informativa a Les Notícies i reportatge al programa la 7mana Girona, descomptes en
campanyes de publicitat, assessorament en comunicació estratègica. Premi ofert per OLOT TV.
- Mentoratge durant el primer any, per part del Cercle Euram, si és possible per una
empresa del mateix sector de l’activitat del projecte premiat.
- Acompanyament i suport per part de la delegació a Olot d’aGOe.
- Difusió als mitjans de comunicació com a projecte guanyador.
- Difusió del projecte a través del web del concurs.
La publicitat realitzada amb càrrec als premis haurà de ser sobre el projecte premiat, en el termini de
l’any següent a la recepció del premi i caldrà fer-hi constar “guanyador premis 100% emprenedors
2019”.
Segon premi:
- Guardó commemoratiu de l’acte.
- Premi econòmic per valor de 1.500 euros.
- Publicitat al setmanari La Comarca per un valor de 500 euros.
- Publicitat a Ràdio Olot per un valor de 500 euros.
- Peça informativa de l’empresa a Les Notícies i reportatge al programa La 7mana Girona,
descomptes en campanyes de publicitat, assessorament en comunicació estratègica. Premi ofert per
OLOT TV.
- Mentoratge, durant el primer any, per part del Cercle Euram, si és possible per una
empresa del mateix sector d’activitat del projecte premiat.
- Acompanyament i suport per part de la delegació a Olot d’aGOe.
- Difusió als mitjans de comunicació com a projecte premiat.
- Difusió del projecte a través del web del concurs.
La publicitat realitzada amb càrrec als premis haurà de ser sobre el projecte premiat, en el termini de
l’any següent a la recepció del premi i caldrà fer-hi constar “guanyador premis 100% emprenedors
2019”.
8.2. Reconeixements.
•
•
•

Jove Empresari/Empresària.
Guardó lliurat per l’Associació Joves Empresaris de la Garrotxa.
Col.laboració Empresarial:
Guardó lliurat per l’Entitat que proposi la candidatura.
Empresa IMPULS:
Guardó lliurat pel Cercle Euram de la Garrotxa.
Totes les empreses reconegudes disposaran de difusió.

9. Documentació a presentar

Sol·licitud de participació
Memòria del projecte empresarial o Pla d’Empresa, que inclogui com a mínim el següent:
- Resum del projecte (extensió màxima 3 fulls)

- Promotors/es
- Estudi del mercat
- Pla de màrqueting
- Pla de producció o operacions
- Recursos humans
- Aspectes jurídics i fiscals
- Pla econòmic –financer (Previsió compte re resultats i tresoreria a 3 anys)
Fitxa Resum tipus pòster (document facilitat per l’organització).
Declaració de criteris de valoració (document facilitat per l’organització).
Fotocòpia del DNI dels promotors/es
Alta censal de l’activitat
Caldrà lliurar tota la documentació necessària per participar en el concurs segons es marca a les
bases, a través de la web o per mail.
Els models de sol·licitud, es podran obtenir al web: www.premis100x100emprenedors.cat
La documentació s’haurà de presentar en paper i/o en format digital a través del correu electrònic dels
premis que consta a l’apartat 4 de les bases.
La documentació recollida no es retornarà als candidats dels projectes.

10. Resolució i comunicació dels premis
D’acord amb l’acta final, el jurat dictarà resolució d'atorgament dels premis condicionant el seu
pagament a la justificació de les empreses guanyadores de la legalització de la seva activitat.
La comunicació de quines han estat les empreses i persones guanyadores del concurs es durà a terme
mitjançant un acte públic que tindrà lloc al Teatre Principal d’Olot el dia 29 de març de 2019.

11. Justificació dels premis
Els guanyadors dels Premis 100% Emprenedors/es 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).
Aquesta documentació s’haurà de presentar en el registre de DinàmiG, l’Agència d’Innovació i
Desenvolupament de l’ajuntament d’Olot. Si amb data 30-04-2019 no s’ha presentat la justificació
documental, 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.

12. Pagament dels premis

El pagament de la totalitat de l’ import del Premi Emprenedor es farà mitjançant transferència bancària
al compte bancari de les empreses guanyadores, en el termini màxim de tres mesos a comptar des de
la data de presentació de la justificació o data de lliurament dels premis, una vegada descomptats els

impostos corresponents. En cas de persona física, el premi està subjecte a l’ Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques.
13. Obligacions dels candidats
Acceptar les bases del concurs.
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 devolució del premi
percebut.
Assistir als actes que correspongui per un bon funcionament dels Premis (assistència al tribunal de
selecció i a l’acte de lliurament dels premis).

14. Disposicions complementàries
- Aquestes bases han estat elaborades per les quatre entitats organitzadores i consensuades amb la
resta de membres del jurat.
- Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es comprovarà 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 màxim de 10 dies, i es descartaran aquelles sol·licituds que presentin algun tipus d’errada o
deficiència.
- El jurat es reserva el dret de demanar als candidats informació addicional o aclariments sobre el seu
projecte empresarial.
- Una vegada elaborada la llista de sol·licituds acceptades, el jurat iniciarà la seva valoració.
- La resolució del jurat 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 del concurs es reserven el dret a la difusió pública d’aquesta convocatòria, respectant
sempre la confidencialitat de les dades dels projectes presentats.
- La participació en aquest concurs 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.
- Els projectes presentats accepten que es faci difusió tant de la seva candidatura als premis com de les
diferents imatges que se’n puguin derivar, als mitjans de comunicació, sense entrar en detall en els
projectes i sempre amb aspectes relacionats amb els mateixos premis.

