Bas es del Preemi
Premi
P



Consistirà
C
en
n una dotacció econòmica de 15.0000*
€ i un accèsssit de 5.000** €.

Declaració de què totess les dadees
entades sónn certes.
prese



Més
endavaant,
les
empresees
selecccionades, hauran de
d presentar
una breu m
memòria amb
a
dadees
complementàriees segonss un guió
estab
blert.

*E
Els premiss
co
orresponentt.

tindran

la

retenció

tributàària

A qui va adrreçat?
El Premi va aadreçat a:


ònoms i empreses amb seu a
Autò
Catalunya, am
mb un màxim
m
de 25
treb
balladors, que actuïn sota
s
qualse vol
form
ma jurídica i que vulg
guin presenntar
inicciatives ja endegades
e
en
e els sectors
agro
o-ramader, forestal i de la jardineeria
on d
desenvolup
pen la seva tasca.
t

Teermini d’insscripció a laa convocattòria
El període de
d presenttació de sol·licituds
s
o
d’iinscripcionss de la convvocatòria 20018 s’obrirà el
dia
a 1 de marçç i es tancaràà el 30 d’ab
bril del mateeix
an
ny.

p
Prrocés de selecció de l’’empresa premiada
El procés segu
uirà les següüents fases:

Què
Q cal fer p
per particip
par?
L’empresa que vulggui participar s’hauurà
d’inscriure eentrant a laa pàgina we
eb de l’Escoola
EFA Quintanes on, a través d’un formu lari
d’inscripció, es demanaarà el següent:


Dad
des de l’emp
presa: nom, NIF, activittat,
nom
mbre de treballadors i volum de
factturació anual.



Dad
des del rep
presentant de l’empreesa:
nom
m, DNI i càrrrec a l’emprresa.



Breu descripció de l’activitat
l
de
l’em
mpresa segons unes
pau tes
asseenyalades.



Breu explicació
ó dels motius pels quuals
aqu
uesta empreesa aspira al premi.

ase 1
Fa
Insscripció de candidatu res a la pàgina web de
d
l’E
Escola EFA Quintanes.
Q

Fa
ase 2
Seelecció dels finalistes: ddes de l’1 de
d maig al 10
1
dee juny. Seran els tèècnics de l’Escola EFFA
Qu
uintanes qu
ui, després de rebre la
a defensa de
d
less candidatures, realittzaran la selecció
s
deels
fin
nalistes.

Les inscripciions validad
des hauran
n de presenntar
pció detallaada de la//es activitaat/s
una descrip
desenvolupaada/es perr l’empresa
a, segons un
guió
g que se’lls proporcio
onarà.

L’eexposició oral es realittzarà el mess d’octubre a
less instal·lacio
ons de l’Esccola EFA Quintanes.

Fa
ase 4
Fase 3






osició oral, davant
d
del Jurat,
J
per p
part
Expo
nt de cada
ascuna de les
del rrepresentan
emprreses selecccionades co
om a finalisttes,
defen
nsant la sevva activitat empresariaal i
exposant els mo
otius pels qu
ue creuen q
que
són m
mereixedorss del premi.
A fi de fer un
na valoració més jussta,
durant el procéés de delib
beració i am
mb
previ avís, el Jurat podrà visitar les
emprreses seleccionades si ho crreu
oportú.

aloració
Crriteris de va
Elss principals criteris de vvaloració se
eran:


La capacitat d’emprrenedoria del
d promoto
or
de l’empresa.



La viabilittat econòm
mica de l’empresa i lees
expectativves de creixxement futur del negoci.



El grau d’innovaació aporrtat en el
desenvolu
upament dee l’activitat empresaria
e
l.



L’aportació d’elemeents de so
ostenibilitat i
creativitatt de l’activiitat desenvvolupada dees
de l’empre
esa.

o Còpia
de
l’esccriptura
de
constitucció de l’empresa o, enn el
seu deffecte, docu
ument d’aalta
d’autòno
oms i cò
òpia de les
escripturres del rep
presentant de
l’empressa.



La vocació de gene rar i mante
enir sinergiees
amb les empreses de l’entorn
n i de crear
riquesa al territori.



El nivell de respponsabilitat social de
d
l’empresa i del seu coomportame
ent ètic.

o Certificatt d’estar all corrent am
mb
la Hisend
da Pública i la Segureetat
Social.



Qualsevol altre criiteri que la comisssió
avaluadorra cregui opportú valorrar en relacció
amb els objectius
o
prooposats a la
a presentacció
del premi.(1 punt)

Preseentació per part dels finalistes de les
següents dades::
o Comptess anuals o equivale nts
presentaats al Regisstre Mercanntil
del darreer exercici co
omptable.



El lliurament del premi ees durà a terrme durant la
a a celebrar
ceelebració d’’una gala de cloenda
du
urant el mess de novembbre del 20188.

El Ju
urat decidiirà els gua
anyadors d
dels
prem
mis.

Jurat
La comissió avaluadora estarà formada per 10
persones
p
p
proposades des de les següe nts
entitats col·laboradoress:


Escola EFA Quintanes.



BBVA
A CX.



Fund
dació Antigaa Caixa Manlleu.



Casa Tarradellass.



M i/o IRTA).
Administració pública (DAM



d
Univeersitat de Viic - Centre d’Emprenedoriaa.



Univeersitat de Lleida (Escola Enginyyers
de Fo
orest).



Univeersitat de Girona.



Escola Camp Joliu Tarrragona, rresponssable form
mació pro
ofessional –
emprreses.

Actua
A
com a secretari la Fundació
ó Antiga Caaixa
Manlleu.
M
Els membres del Jurat sera
an personnes
reelacionadess amb el
e món dels sect ors
esmentats
i/o
am
mb
expe
eriència
en
l’emprenedo
oria. Serà l’organitzacció del Preemi
qui designarrà els components del Jurat així coom
el seu President. El Jurat adopttarà les sevves
decisions d’una maneera indepe
endent i seerà
l’autoritat ssuprema del
d concurrs. Les sevves
no seran objecte de
d revisió o
decisions n
d’apel·lació.
El Jurat té les següents facultats:
1. Interpretar les bases del
d Premi.

n
2. Desqualifficar els concursants que no
co
ompleixin els requerim
ments estab
blerts per lees
ba
ases del Premi.
3. Selecciona
ar, d’acord amb els seus prop
pis
criiteris, els gu
uanyadors ddels premiss així com els
e
fin
nalistes mereixedors dde mencions o prem
mis
especials si s’escau o es vveu convenient.
4. El Jurat podrà aaplicar tottes aquellees
dissposicions que segonns el seu criteri siguin
co
onvenients per al com
mpliment de
d les sevees
funcions. El quòrum
q
d’innstal·lació del
d Jurat serà
la majoria dels seus m
membres. Les
L decision
ns
s’a
adoptaran per majoriaa simple de
els membrees
co
oncorrents. En cas d’eempat a le
es votacion
ns,
dirrimirà quii exerceix la presidència. Els
E
meembres del Jurat, en cas d’estar relacionats
am
mb alguna candidattura participant o de
d
peercebre conflictes d’iinterès, s’iinhibiran de
d
pa
articipar en
n la discuussió i de
ecisió d’un
na
deeterminada candidaturra.

ondicions generals
g
Co


Correspon
n a l’organnització la facultat de
d
resoldre qualsevol
q
qüüestió en re
elació amb la
interpretació d’aquesstes bases.



El verediccte de la coomissió ava
aluadora serà
inapel·lab
ble.



Els premiss podran seer declarats deserts.



Els particcipants auutoritzen a fer difusió
pública del nom de l’empresa, del títol del
projecte i/o activitatt i de la informació del
projecte i//o activitat que hagin descrit al fu
ull
d’inscripció.



Els prem
mis són com
mpatibles amb l’obten ció
d’altres aajuts i aporttacions de caràcter
c
púb
blic
i/o privaat que, en
n el cas que
q
existeixxin,
s’hauran de comunicar a l’organització.

Obligacions
O
s dels candidats


Acceptarr les bases del
d Premi i le
es obligacioons
que se’n deriven.



Garantir l’exactitud i la veracitat de les dad
des
P
facilitadees a l’organització del Premi.



La falsed
dat de dadees o l’incom
mpliment d
dels
requisits donarà llocc a la devolu
ució del preemi
percebutt.



Resoldree qualsevoll dubte de
e la Comisssió
Avaluado
ora i del Jurat pel que fa als
projectess presentatss i en el term
mini indicat .

o La informacióó cedida únicament serà
utilitzada pper a l’avaluació i
seguiment deels projectess.
o En
n cap cass la inforrmació serà
tra
ansmesa a tercers sense el
co
onsentimentt dels autorrs o autores.
o Es farà públicc el nom de l’empresa, el
títol i la deescripció del
d projectte,
etallats al fu ll d’inscripcció.
de
o Les imatges i els contin
nguts captats
du
urant el trannscurs dels actes públics
rea
alitzats po dran ser utilitzats
u
per
l’organitzacióó com a elements de lees
acccions de coomunicació
ó que formin
pa
art del Prem
mi Quintanes – BBVA CXX i
pe
er les empreeses patrocinadores.

Tractament
T
t de la inforrmació i less imatges

Ob
bligacions de l’empreesa premiad
da



Tota laa documeentació ap
portada seerà
tractada amb absoluta confidencialitat.



A tots elss actes i mitjans per a la difusió d
del
Premi ess podrà inccorporar la imatge de les
empresees organitzaadores i patrocinado
p
res
amb l’am
mplitud quee es cregui oportuna p
per
part delss organitzad
dors.

Peer tal d’obte
enir el màxim
m de sinerg
gies, a peticció
deels patrocinadors, l’em
mpresa prem
miada amb el
suport de la Fundació
F
A ntiga Caixa Manlleu, del
BB
BVA CX i de Casa Tarraadellas, es compromet
c
a
ferr la presentació del pprojecte o iniciativa
i
per
differents ind
drets de l’ààmbit cata
alà amb un
u
mà
àxim de 3 presentacionns.



Accceptació de
d les basess
S’estableeixen les següents pautes de
confiden
ncialitat pel Jurat que intervé en els
premis:

El Jurat qued
da facultat per resold
dre qualsevvol
aspecte no prrevist a les bbases. El fett d’inscriuree’s
i participar en el Prremi supossa la plen
na
accceptació d’aquestes baases.

