Bases de la
convocatòria dels
IV Premis
d’emprenedoria
@elmasnou_jove2016

Objectius dels premis
L’objectiu de la convocatòria dels IV Premis d’Emprenedoria @elmasnou_jove2016 és
incentivar el foment de l’esperit emprenedor entre el jovent de la vila i l’aparició de
noves iniciatives empresarials que siguin viables tècnicament i econòmicament.
Aquesta convocatòria és destinada a joves del municipi del Masnou i a projectes
empresarials amb seu a la vila.

Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió dels premis objecte de regulació en aquestes bases
és el de concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència,
lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

Premis
Categories
Els premis tenen una única categoria: Premi d’Emprenedoria Jove 2016

Dotació econòmica
El premi d’Emprenedoria Jove 2016 està dotat amb un import econòmic de 6.000
euros, subjectes a les retencions fiscals que corresponguin, que s’hauran de destinar
necessàriament a alguna o algunes de les finalitats següents:
Despeses d’inici d’activitat: obres de reformes i instal·lacions al local del
negoci, mobiliari, equips informàtics, maquinària i eines necessàries pel
desenvolupament de l’activitat empresarial
Participació a la Fira Gastronòmica i Comercial 2017, que organitza la Federació
del Comerç del Masnou. El premi inclou la inscripció a la Fira.
Allotjament web i domini durant un any.
Consultoria i disseny de màrqueting i comunicació.
Procés de coaching destinat a la creació de l’empresa.
Pagament de mensualitats de les cotitzacions a la Seguretat Social en el règim
d'autònoms.
Difusió del projecte (mitjans de comunicació locals, web municipal,...).
Despeses de llicència d’obertura de l’activitat.
Assessorament en gestió empresarial (mercantil, fiscal, econòmic, laboral,
riscos laborals, protecció de dades,...)
Cost d’estada a la Casa del Marquès, subjecte a disponibilitat i tipus de
projecte.
Qualsevol altra finalitat que quedi justificada d’acord amb el projecte
guanyador, prèvia valoració.
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Participants
Els participants als premis han de complir els requisits següents per poder presentar la
seva candidatura:
1. Els projectes participants han d’estar impulsats per persones nascudes a partir de
l’1 de gener de 1981(inclòs) i han d’estar empadronades al Masnou amb
anterioritat a la data d’aprovació de les presents bases. Per tal de valorar aquests
requisits serà necessari que les persones impulsores el projecte empresarial
tinguin almenys un 50% participació de l’empresa.
2. Els projectes empresarials no han d’estar en funcionament o bé no han d’haver-se
posat en marxa abans de l’1 de gener de 2016
3. La seu social i d’activitat (en el cas que hi hagi local destinat a l’activitat) dels
projectes participants haurà d’estar ubicada al Masnou.
4. Només es podrà presentar un projecte per emprenedor o emprenedora.
5. Si el projecte emprenedor està impulsat per dos o més emprenedors o
emprenedores, aquest projecte només es podrà presentar una vegada.
Queda exclosa d’aquesta convocatòria qualsevol persona i/o empresa que:
 Hagi estat guanyadora d’alguna edició anterior d’aquests premis
 Tingui deutes amb l’Ajuntament del Masnou
Els participants als premis disposaran d’assessorament del Servei de creació i
consolidació d’empreses de la Unitat de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del
Masnou.
La participació als premis suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Calendari
Presentació de candidatures
El termini per presentar candidatures començarà 2 de maig i finalitzarà el 8 de juliol
de 2016 a les 14 hores.
No es poden presentar projectes ni documentació complementària fora d’aquest
termini.
La candidatura guanyadora es publicarà al web de l’Ajuntament del Masnou.

Lliurament dels premis
El lliurament dels premis es realitzarà el dia, hora i lloc que s’anunciarà oportunament.
Queda garantida l’absoluta confidencialitat de la documentació aportada i la seva
devolució, una vegada conclosa l’entrega de premis, a petició escrita i registrada de la
persona interessada.
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Documentació
Les persones responsables dels projectes emprenedors que optin al premi han de
presentar la documentació següent a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament del
Masnou:

Sobre 1: Documentació
1. Formulari de candidatura degudament emplenat. Es recomana ampliar el formulari
amb una descripció detallada d’aquelles actuacions especialment interessants
d’acord amb els criteris de valoració i acompanyar-los de documentació
acreditativa.
2. Formulari d’autorització a l’Ajuntament del Masnou per a consultar
l’empadronament de l’emprenedor o emprenedora i el domicili social i d’activitat de
l’empresa, si s’escau.
3. Identificació dels promotors: CV i fotocòpia del DNI.
4. Declaració responsable conforme les persones emprenedores no tenen deutes amb
l’Ajuntament del Masnou.
5. En el cas que el projecte empresarial s’hagi posat en funcionament:
 Còpies de l’alta d’inici d’activitat d’Hisenda i de l’alta de la Seguretat Social.
 Certificació acreditativa d’estar al corrent de pagament de les obligacions
fiscals i amb la Seguretat Social.
6. En el cas que s’hagi pres part, justificant d’assistència als tallers per emprendre
oferts per l’Ajuntament del Masnou.

Sobre 2: Projecte
El Sobre 2 ha de contenir un Pla d’empresa estructurat d’acord amb l’índex següent:
Resum del projecte
Currículum de la persona o persones emprenedores, sense contenir nom,
cognoms o cap altre dada personal , motivació per crear l’empresa i objectius
El producte o servei (descripció, necessitats que es pretenen cobrir, elements
innovadors).
Pla d’operacions (procés de producció del producte o prestació del servei,
recursos materials i infraestructurals necessaris, subcontractació de serveis,
proveïdors i compres).
Estudi de mercat (descripció de la situació, evolució i tendència en què es
trobar el sector, descripció de la zona geogràfica d’actuació i de les principals
característiques de l’àrea objectiu, definició del perfil dels clients, contractes
i/o clients establerts, anàlisi de la competència, punts forts i febles).
Pla comercial i de màrqueting (llistat de preus i marges, justificació de la
política de preus, definició dels canals de distribució i promoció, previsió de
vendes i justificació, càlcul del punt mort).
Pla d’organització (recursos humans necessaris i formes de contractació de
personal)
Pla jurídic i fiscal (forma jurídica i obligacions fiscals)
Pla econòmic i financer: pla d’inversions inicials i finançament, previsió de
tresoreria, previsió de compte de resultats, anàlisi del punt d’equilibri
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Altres aspectes (mesures respecte al medi ambient i a la prevenció de riscos
laborals, normatives específiques dels sectors).
Annexos: calendari d’execució i anàlisi DAFO

El pla de negoci s’haurà de presentar obligatòriament en suport CD suport digital:
CD, targeta de memòria.
La documentació inclosa al sobre 2 en cap cas podrà contenir dades
personals.

La part visible exterior d’ambdós sobres haurà d’anar identificada visiblement de la
següent manera:
Sobre 1 Documentació
 Pseudònim *
 Candidatura als IV Premis d’Emprenedoria @elmasnou_jove2016
Sobre 2 Projecte
 Pseudònim *
 Candidatura als IV Premis d’Emprenedoria @elmasnou_jove2016
*El pseudònim, que podrà coincidir amb el nom comercial de l’empresa, haurà de ser
idèntic per a ambdós sobres.
La documentació inclosa al sobre 2 en cap cas podrà contenir dades
personals.
Si un cop revisats els continguts dels sobres el jurat hi detecta documentació deficient,
s’atorgarà un termini de 10 dies naturals a la persona emprenedora candidata a
l’obtenció del premi per tal que les deficiències siguin esmenades.

Jurat
Composició
El jurat estarà format per tres persones vinculades al món empresarial amb una
trajectòria reconeguda.
Com a secretari o secretària del jurat hi serà present, amb veu però sense vot, un
tècnic o tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou.

Criteris de valoració
El jurat tindrà en compte els criteris següents a l’hora d’atorgar el Premi
d’Emprenedoria Jove:
Viabilitat tècnica i econòmica del projecte. *
Caràcter innovador del projecte o de la seva gestió.
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Aplicació de polítiques de responsabilitat social i mediambiental empresarial.
Impacte social de les empreses.
Ús de recursos productius del Masnou.
Generació de llocs de treball.
Potencial de creixement de l’empresa.
Aplicació de mesures d’igualtat d’oportunitats.
CV de les persones emprenedores en relació amb l’activitat a desenvolupar,
tant pel que fa a la formació com a l’experiència.
Diversificació de l’economia local (activitat amb escassa presència al municipi,
o que cobreixi necessitats insuficientment satisfetes al territori, o compresa
dins dels anomenats nous filons d’ocupació).
Justificant d’assistència als tallers per emprendre oferts per l’Ajuntament del
Masnou.
*Es demanarà informe tècnic del Servei de creació i consolidació d’empreses de la Unitat de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou.

El jurat es reserva la potestat de citar les persones emprenedores responsables dels
projectes que consideri, per tal de fer-ne la valoració final.
Atribucions
El jurat tindrà la facultat d’interpretació de les bases dels premis i la seva decisió serà
inapel·lable.
En el cas de considerar que les candidatures no compleixen els requisits adients, el
jurat pot declarar deserts els premis i també pot atorgar els reconeixements que
estimi necessaris.

Justificació i pagament
Es disposarà fins al 31 de juliol de 2017 per executar les actuacions que corresponguin
a la categoria premiada.
La persona o persones responsables del projecte guanyador hauran de presentar al
registre municipal la documentació acreditativa del inici de l’activitat de l’empresa
(declaració censal i alta de l’empresa a la Seguretat Social).
També haurà de presentar, abans del 31 d’agost del 2017, la documentació
acreditativa de la destinació del premi rebut, d’acord amb el que s’indica en aquestes
bases, així com una memòria de l’estat del projecte empresarial, aportant tota la
documentació conforme s’han acomplert tots els requisits d’execució.
Si abans d’aquesta data no s’ha presentat la justificació documental pertinent
s’entendrà que la persona o persones promotores del projecte premiat hi renuncia i es
dictarà resolució de revocació.
S’exclou del premi el pagament de l’impost sobre el valor afegit.
La persona o persones responsables del projecte guanyador del premi podrà sol·licitar
una bestreta del 25% de l’import total, mitjançant la presentació al registre municipal
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del full de sol·licitud normalitzat i document d’autorització de transferència bancària
indicant el número de compte que correspongui.
Es podran fer pagaments a compte del premi a mesura que es vagin executant les
actuacions corresponents i que es presentin els justificants adequats, és a dir, còpies
compulsades de factures o rebuts originals amb l’acreditació que se n’ha fet el
pagament pertinent, així com l’acompanyament d’acreditació documental (per
exemple, material de difusió) si s’escau.
Aquests pagaments es faran mitjançant transferència bancària al compte bancari
indicat per la persona guanyadora, en el termini màxim de tres mesos a comptar des
de la data de presentació de la justificació.

Informació de la convocatòria
Tota la informació relativa a aquesta convocatòria es difondrà al web de l’Ajuntament
del Masnou i a la resta de mitjans d’informació municipals.
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