
1/15 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria 
Ocupació i Emprenedoria 

9a edició dels Premis Emprèn dipta.cat 

La concessió dels Premis Emprèn dipta.cat, organitzats per la Diputació de Tarragona es 
regeix per les disposicions que s’inclouen en l’acord de convocatòria, atesa la seva 
especificitat i singularitat. 

- Primer. Objecte i finalitat de la concessió dels premis

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió en règim de concurrència 
competitiva de la 9a. edició dels Premis Emprèn dipta.cat. 

Amb aquests premis, la Diputació de Tarragona vol seguir fomentant l’esperit emprenedor 
i també contribuir a l’aparició de noves iniciatives i generació d’ocupació de qualitat al 
territori. 

Els guardons pretenen incentivar especialment l’emprenedoria vinculada a la innovació, el 
coneixement, la cultura, les persones i la sostenibilitat en aquells sectors que la Diputació 
de Tarragona ha identificat com a estratègics i són cabdals en el seu Pla Estratègic. 

Els Premis, en línia amb el Pla de mandat 2020-2023 de la corporació, amb l’Agenda 
2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), persegueixen impulsar una 
economia territorial basada en el coneixement, que sigui diversa en la seva distribució 
territorial –rural, urbana, agrícola, industrial, turística i cultural–, i afavorir iniciatives amb 
un potencial d’ocupabilitat de referència. 

Amb l’objectiu de donar resposta a la crisi econòmica derivada de la COVID-19 i 
col·laborar amb l’esforç de mobilització dels autònoms i empreses, es reconeixerà l’esforç 
d’adaptació d’aquests al nou context socioeconòmic derivat de la pandèmia. 

- Segon. Crèdit pressupostari i quantia total màxima

Aplicació pressupostària: 8040/241/47000. Accions de suport a l’emprenedoria 

La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 35.000,00 euros. 

- Tercer. Principis informadors del procediment de concessió

El procediment per a la concessió dels premis objecte de regulació d’aquesta 
convocatòria es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, 
objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència. 
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- Quart. Categories

El certamen compta amb les següents categories: 

1. Turisme, Cultura i experiències. Desenvolupament d’activitats en els camps de la
promoció o producció de serveis o productes vinculats als àmbits del turisme i la
cultura. També que contribueixin a que l’activitat turística aconsegueixi els
estàndards d'innovació, qualitat i eficiència necessaris per garantir el
desenvolupament sostenible en el sector.

2. Salut i esport. Promoció o producció de serveis o productes vinculats als àmbits
del foment i la millora de la salut i l’activitat esportiva.

3. Tecnologia i Innovació. Implementació d’innovacions amb criteris de R+D+I amb
valor afegit.

4. Eficiència energètica i sostenibilitat. Reducció en el consum de recursos
energètics, estalvi de la despesa, millora de la qualitat de vida de les persones,
que es contamini menys o que es prolongui la vida dels recursos utilitzats.

5. Economia Social. Promoció de valors com l’equitat, la solidaritat, la participació, la
inclusió i el compromís amb la comunitat.

- Cinquè. Dotació econòmica: guanyadors i reconeixements

La Diputació de Tarragona pot atorgar, com a màxim, els següents premis: 

 GUANYADORS IMPORT 

Turisme, cultura i experiències 4.000,00 € 

Salut i esport 4.000,00 € 

Tecnologia i innovació 4.000,00 € 

Eficiència energètica i sostenibilitat 4.000,00 € 

Economia social 4.000,00 € 

RECONEIXEMENTS IMPORT 

15 reconeixements de 1.000 € cadascun 15.000,00 € 

Tant els projectes guanyadors com els que obtinguin reconeixement rebran 
assessorament tècnic durant un any per part de la Diputació de Tarragona i/o les seves 
entitats col·laboradores. 
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Només es pot participar en una de les categories establertes, la qual s’ha d’ indicar en el 
moment de presentar la sol·licitud. 

 

El personal tècnic de la Diputació de Tarragona té la potestat de canviar la categoria de 
premis que el participant ha escollit en l’imprès de sol·licitud, si considera que aquesta 
nova categoria és més adient al projecte i, per tant, més beneficiosa per al concursant. 

 

Els premis es lliuren mitjançant transferència bancària a la persona titular o responsable 
del projecte que consti en la sol·licitud de participació. En el cas que l’empresa ja estigui 
constituïda en el moment de presentar la sol·licitud, el pagament del premi es farà 
directament a l’empresa. Els premis resten subjectes a la retenció establerta a la 
normativa fiscal vigent aplicable. 

   

- Sisè. Persones beneficiàries 

El concurs està adreçat a les persones físiques, emprenedores del Camp de Tarragona, 
de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès que posin en marxa un projecte empresarial. 

 

S’hi pot participar de forma individual o col·lectiva, amb el benentès que cada persona o 
equip només pot concursar amb un projecte. 

 

Queden excloses les associacions, les federacions i les fundacions. 

   

- Setè. Requisits per a participar en el concurs 

Les persones i projectes participants han de complir els requisits genèrics establerts en 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la base 
setena de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus 
organismes autònoms, i els requisits específics que es detallen a continuació: 

1. Edat de les persones participants. Tots els participants han de ser majors 
d’edat. 

 

2. Àmbit territorial. El concurs està limitat als projectes empresarials que tinguin 
seu social i s’hagin de desenvolupar a les comarques del Camp de Tarragona, 
les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. Es tindrà en compte l’adreça que figuri 
al formulari-resum. 

 

3. Inici de l’activitat. Poden participar en el concurs els projectes empresarials 
que encara no hagin donat d'alta la seva activitat empresarial, però en cas de 
resultar guanyadors d'algun premi o reconeixement hauran d'iniciar-la i aportar 
la documentació especificada en l'apartat 13è de la convocatòria. En el cas de 
projectes empresarials que ja estiguin en marxa, la participació al concurs 
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quedarà limitada als que hagin iniciat la seva activitat amb posterioritat a l’1 de 
juliol de 2018. Aquesta data s’haurà d’acreditar mitjançat el model 036/037 en 
el moment de la justificació en cas que sigui un projecte guanyador d'un premi 
o reconeixement. 

 

4. No podran participar al concurs totes aquelles persones relacionades de forma 
institucional i/o contractual amb la institució convocant i/o amb el jurat. 

 

5. No haver rebut cap dotació econòmica d’un premi o reconeixement dels 
premis Emprèn en Femení o dels Premis Emprèn dipta.cat pel mateix projecte. 

 

6. Sens perjudici dels requisits establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries no poden 
ser deutores per cap concepte de la Diputació de Tarragona. 

  

- Vuitè. Sol·licituds de participació en el concurs: 

La documentació que s’ha de presentar per prendre part a la convocatòria és la que 
s’indica a continuació. Els formularis normalitzats es poden trobar a la Seu Electrònica 
Diputació de Tarragona www.seuelectronica.dipta.cat. 

a) Sol·licitud, segons el model normalitzat. 

 

b) Resum del projecte segons el model normalitzat. 

 
c) Un pla d’empresa que desenvolupi tots els aspectes de l’activitat econòmica 

projectada i d’un màxim 20 pàgines. El contingut serà el següent: 

1. Resum del projecte empresarial. Aquest resum ha d’incloure la 
descripció de la idea empresarial i de l’estratègia principal que se 
seguirà en màrqueting, producció i finançament, fent referència als 
avantatges competitius que té el producte/servei. També s’ha d’ aportar 
informació rellevant sobre la persona emprenedora o l’equip fundador. 

2. Presentació de la persona emprenedora o de l’equip de persones 
emprenedores. Detallar aspectes com l’edat, la formació, l’experiència 
professional en el sector de l’empresa, etc. Cal explicar les motivacions 
principals que han donat origen al projecte empresarial. 

3. Pla de màrqueting. Descriure les característiques més importants del 
producte/servei i definir la necessitat o necessitats que cobrirà, així com 
l’entorn general i el mercat on l’empresa mantindrà l’activitat principal, 
així com la clientela potencial i la competència. Detallar des del punt de 
vista comercial, quin producte/servei es vol vendre, com es donarà a 
conèixer, com es farà arribar i a quin preu es vendrà. Indicar l’estratègia 
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general de màrqueting que es pretén seguir (combinació de les 
polítiques de producte, de comunicació, de distribució, de preu i de 
serveis complementaris). 

4. Pla de producció. Concretar els aspectes relacionats amb el procés de 
producció. Descriure els recursos necessaris (locals i instal·lacions, 
equips tècnics, mitjans humans, matèries primeres, etc.) per dur a 
terme l’activitat de l’empresa, així com la política d’ aprovisionament. 
Determinar el cost del producte/servei. Indicar la tecnologia aplicada, la 
gestió de la qualitat, les mesures de protecció en el treball i les 
qüestions mediambientals, en el cas que sigui necessari. 

5. Pla d’organització. Incloure l’estructura organitzativa i la planificació de 
recursos humans. 

6. Pla juridicofiscal. Especificar la forma jurídica que tindrà el projecte 
empresarial, així com tots aquells aspectes legals relatius a la seva 
constitució i a la seva activitat diària. 

7. Pla economicofinancer. Recollir els aspectes economicofinancers del 
projecte empresarial. Concretar el pla d’inversions inicials, el pla de 
finançament, l’avaluació del projecte, la previsió de tresoreria i del 
compte de resultats i l’elaboració del balanç de situació. 

d) En el cas que s’hagi dissenyat i posat en marxa accions innovadores per tal d’adaptar 
el model de negoci davant l’oportunitat de disrupció de la COVID-19, es podrà 
presentar un document d’un màxim de 5 pàgines amb la descripció de les accions 
(modificació de la proposta de valor, segment de client, distribució o altres). 

 

e) Curriculum vitae de cada una de les persones promotores del projecte empresarial. 

  

f) Enregistrament audiovisual de com a màxim 50 MB (formats: wmv, mpg, avi, mov) 
d’una presentació del projecte empresarial o de l’empresa constituïda amb una 
durada màxima de 2 minuts, amb possibilitat de visualització en plataforma Windows. 
Totes les imatges i música hauran de ser de propietat, amb cessió expressa o lliure 
de drets d’autor. En el cas que el trasllat d'aquest arxiu no es faci electrònicament 
mitjançant el procediment creat a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona a 
tal efecte, s'haurà d'aportar presencialment en un USB a través de les oficines 
d'assistència en matèria de registre. 

  

La Diputació de Tarragona farà consulta a través de la plataforma Via Oberta, de les 
dades relatives a la identificació de les persones participants (DNI o NIE) amb la finalitat 
exclusiva de comprovar el compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i 
mantenir la subvenció que es sol·licita prèvia autorització de les persones participants. 

 

La sol·licitud i tota la documentació requerida es podrà presentar electrònicament a través 
del tràmit específic creat a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona a tal efecte, a 
través de les oficines d'assistència en matèria de registre de Tortosa i Tarragona amb cita 
prèvia i també es podrà presentar per qualsevol altre mitjà establert en la normativa 
vigent. 
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La documentació preceptiva que s’adjunti a la sol·licitud forma part de l’expedient de 
convocatòria, amb la qual cosa la Diputació n’és la propietària a tots els efectes des del 
moment de la seva recepció, sense que sigui possible reclamar-ne la devolució per cap 
motiu. 

  

En el cas que els sol·licitants optin per presentar la documentació mitjançant  les oficines 
d'assistència en matèria de registre, la documentació exigida en la convocatòria s'haurà 
d'aportar lliure de qualsevol suport, com grapes, espirals o qualsevol altre mitjà que pugui 
dificultar la seva digitalització. 

 

Si les persones participants no autoritzen la consulta de les dades susceptibles de ser 
consultades a través de la plataforma de Via Oberta o que per motius diversos no es 
poguessin consultar les dades a través d'aquesta plataforma, hauran de presentar la 
documentació original de forma presencial a les oficines d'assistència en matèria de 
registre de Tortosa i Tarragona, en els termes anteriorment exposats, una vegada se'ls 
notifiqui el requeriment. 
 

En relació amb les dades declarades en la sol·licitud, la Diputació de Tarragona podrà 
requerir al sol·licitant en qualsevol moment del procediment per tal que aporti la 
documentació que acrediti la realitat d'aquestes dades. 
 

En el supòsit que s'hagi de fer qualsevol requeriment a la sol·licitud, es concedeix un 
termini màxim de 10 dies hàbils per presentar la documentació, a partir de l’endemà de la 
notificació. Aquelles persones que no responguin el requeriment dins el termini legalment 
establert s’entén que desisteixen de la seva petició. 

  

- Novè. Termini de presentació de sol·licituds 

Des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona fins al 20 d'agost de 2021. 

  

- Desè. Criteris de valoració de les sol·licituds 

Es tenen en compte els següents criteris generals i específics de valoració de les 
sol·licituds: 

  

Criteris generals (màxim 270 punts) 

a) Grau de definició i maduració (màxim 20 punts)  

En aquest apartat es valoren els projectes globalment, entesos com a plans d’empresa 
estructurats en les parts establertes segons els estàndards (pla de gerència, pla de 
producció, pla de recursos humans, pla de màrqueting, pla economicofinancer, pla 
juridicofiscal, etc). Es valora de forma positiva que hi constin tots els apartats, ben 
estructurats i amb les dades que s’escauen en cada cas. 
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b) Presentació formal del projecte (màxim 10 punts)

Es valorarà una edició impresa i un enregistrament audiovisual de qualitat. 

c) Viabilitat tècnica, comercial i organitzativa del projecte (màxim 30 punts)

1. Viabilitat tècnica.

Es valora la condició que fa possible el funcionament del sistema, projecte o idea, atenent 
a les seves característiques tecnològiques i a les lleis de la natura involucrades. S’avalua 
si és possible portar-lo a terme satisfactòriament i en condicions de seguretat amb la 
tecnologia disponible, verificant factors diversos com la resistència estructural, la 
durabilitat, l’operativitat, les implicacions energètiques, els mecanismes de control, etc., 
segons el camp de què es tracti. 

2. Viabilitat comercial.

Es valora el pla de màrqueting o comercial i la idea d’acord amb el màrqueting mix 
(producte, preu, comunicació, distribució). 

3. Viabilitat organitzativa.

Es valora el pla organitzatiu o de recursos humans, l’estructura pensada per a l’empresa, 
els llocs de treball, etc. 

d) Viabilitat econòmica i expectatives de rendibilitat del negoci (màxim 20 punts)

Es valora el fet que la idea del projecte aporti uns guanys i un valor afegit als diners 
invertits, que tingui potencial de creixement i capacitat d’expansió. Es valora de forma 
positiva que el projecte sigui viable. 

e) Generació de llocs de treball (màxim 20 punts)

Es valora la creació de llocs de treball que generi el projecte empresarial: 

1. Autoocupació dels socis sense contractar cap treballador (5 punts)
2. Autoocupació dels socis i la contractació d’un treballador (10 punts)
3. Autoocupació dels socis i la contractació de dos treballadors (15

punts)
4. Autoocupació dels socis i la contractació de 3 o més treballadors (20

punts)

f) Ubicació del projecte empresarial en municipi rural (màxim 20 punts)
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En aquest criteri es valora el fet que el projecte empresarial s’ubiqui en municipis que 
tinguin una població inferior als 5.000 habitants; o la població compresa entre 5.001 i 
10.000 habitants, sempre que aquests darrers comprenguin un saldo negatiu en el 
període d’una dècada. 
 

g) Sinergies amb altres activitats econòmiques (màxim 10 punts) 

En aquest criteri es valora el fet que el projecte impliqui la creació i generació de xarxes i 
aliances amb altres negocis o activitats econòmiques. 

  

h) Existència d’un pla d’igualtat o de mesures encaminades a conciliar els aspectes 
personals i familiars amb el treball, no obligat per llei (màxim 20 punts) 

 

i) Aplicació de criteris de seguretat a l’empresa i sistemes de control de qualitat, no 
obligats per llei (màxim 10 punts) 

 
j) Aplicació dels criteris de responsabilitat social corporativa o integració de les 

característiques del model econòmic i productiu de l’economia circular (màxim 10 
punts) 

Es valora tot tipus d’actuació que signifiqui una contribució activa i voluntària de l’activitat 
econòmica presentada a concurs en la gestió ètica i responsable del projecte per a 
aconseguir millores en l’àmbit social, econòmic i ambiental en el territori on s’estableixi la 
nova activitat 

  

k) Aplicació de criteris d’innovació tecnològica i creativitat en el projecte (màxim 10 
punts) 

  

l) Utilització de les TIC com a eina de presa de decisions (màxim 20 punts) 

Es valora l’ús del màrqueting digital en la relació amb la clientela i l’entorn empresarial, 
posicionament de producte, etc.  Es tindrà en compte la descripció dels instruments de 
comunicació digitals. 

  

m) Perfil i idoneïtat de l’equip emprenedor (màxim 30 punts) 

  

Es valora la potencialitat de l’equip promotor d’acord amb la seva formació i adequació al 
projecte empresarial i la complementarietat de l’ equip en relació al mateix. 

  

n) Reorientació empresarial derivada de la COVID-19 (màxim 40 punts) 
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Es valora la posada en marxa d’estratègies de digitalització del negoci derivada de la 
COVID-19, el manteniment de llocs de treball, les adaptacions implementades als locals 
físics, les accions adoptades per tal de donar resposta a nous segments de clients o a 
noves necessitats d’aquests o les iniciatives destinades a la promoció del comerç local i 
de proximitat. 

  

Criteris específics (màxim 30 punts) 

  

A més dels criteris generals, es tenen en compte els següents criteris específics de cada 
una de les categories dels premis: 

  

a) Categoria "Turisme, cultura i experiències" (màxim 30 punts)  

Promoció de la destinació turística i cultural i desenvolupament del model de turisme 
familiar en el projecte...............................................................................................20 punts 

 

Afavoriment de la implicació social i ambiental del projecte....................................10 punts  

b) Categoria “Salut i esport” (màxim 30 punts)  

Promoció i millora de salut, hàbits de vida saludable i activitat esportiva................20 punts  

Resposta a les necessitats ciutadanes, millora de la qualitat i la seguretat de l’espai públic 
en pro de salut mental, l’activitat física i la cohesió social.......................................10 punts 

 

  

c) Categoria “Tecnologia i Innovació” (màxim 30 punts) 
 

Utilització de tecnologies relacionades amb l’IOT, el Big Data i/o la Intel·ligència Artificial 
i/o la Realitat Virtual.................................................................................................20 punts 

 

Repercussió del servei i/o producte a nivell econòmic i social.................................10 punts  

  

d) Categoria “Eficiència energètica i sostenibilitat” (màxim 30 punts) 
 

Gestió eficaç dels recursos i de l’energia.................................................................20 punts  

Impacte en el territori a nivell econòmic i social.......................................................10 punts  

e) Categoria “Economia Social” (màxim 30 punts)  

Reducció de les desigualtats entre les persones i amb potencialitat transformadora de la 
societat.....................................................................................................................20 punts 

 

Proposició de solucions innovadores als reptes socials actuals..............................10 punts  

  

- Onzè. Instrucció i concessió / Jurat Qualificador 

Les sol·licituds presentades s’avaluen per un jurat qualificador integrat per personalitats 
vinculades a l’àmbit econòmic de la demarcació i està presidit pel/ per la diputat/da 
delegat/da d’Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, o la persona en qui 
delegui. 



 

10/15 

 

La composició del Jurat Qualificador és la següent: 

1. El/la diputat/ada delegat/ada d’Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de 
Tarragona, o el/la diputat/ada en qui delegui. 

2. El/la cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la 
Diputació de Tarragona, o la persona en qui delegui. 

3. Un/a representant de la Confederació d’Empresaris de la Província de 
Tarragona (CEPTA). 

4. Un/a representant de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC). 

5. Un/a representant de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’ Ebre 
(AECEbre). 

6. Un/a representant d’ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa, 
adscrita al departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya. 

7. Un/a representant del Voluntariat Sènior d'Assessorament Empresarial 
(ASCASUD). 

8. Un/a representant de la Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat Rovira i 
Virgili (URV). 

En cas que es consideri necessari, el/la President/a del Jurat Qualificador pot designar 
fins a dos representants de reconegut prestigi del món empresarial. 

 

Les persones membres del Jurat Qualificador es designen pel/ per la President/a del 
Jurat Qualificador, a proposta de les diferents entitats. 

 

Els projectes que obtinguin les millors puntuacions poden ser citats pel Jurat Qualificador 
per a l’exposició presencial o virtual del seu projecte, la qual podrà versar sobre qualsevol 
aspecte relacionat amb el seu projecte empresarial. 

 

El Jurat Qualificador és l’encarregat d’avaluar els projectes participants, deliberar i 
proposar els projectes guanyadors de cada categoria, d’acord amb els criteris establerts 
en aquesta convocatòria. Addicionalment pot concedir un màxim de quinze 
reconeixements, independentment de la categoria per la qual concorrin. 

 

El Jurat Qualificador pot comptar amb l’assistència tècnica de persones expertes en les 
diferents categories del premi, que intervenen amb veu però sense vot. 

 

Les funcions de secretaria del Jurat Qualificador són exercides pel personal adscrit a 
l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona que 
es designi. 

  



 

11/15 

 

Els acords del Jurat Qualificador han de ser adoptats, com a mínim, per la majoria simple 
dels seus membres. En cas d’empat en les votacions, s’ha de tenir en compte el vot de 
qualitat del President per al desempat. 

 

Es poden declarar premis de guanyadors i/o reconeixements deserts si cap proposta 
resulta prou satisfactòria. 

  

- Dotzè. Obligacions dels projectes guanyadors i dels reconeixement 

Són obligacions dels beneficiaris de subvencions concedides per la Diputació de 
Tarragona, les que disposa la base vuitena de les Bases Generals de la Diputació de 
Tarragona i dels seus organismes autònoms. 

  

- Tretzè. Termini i forma de justificació 

Abans del pagament de les quantitats subvencionades i com a màxim el 31 de de gener 
del 2022, les persones beneficiàries han d'haver iniciat l'activitat empresarial del projecte 
premiat  i presentar el formulari de justificació segons model normalitzat, disponible a la 
Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, que inclou els següents apartats de 
declaració responsable: 

1- Declaració censal de l’alta de l’activitat corresponent (model 036-037). 
2- “Acta” de constitució de l’empresa, si s’escau. 
3- Llicència d’activitats municipal, si pertoca. 

En el cas de produir-se variacions en la forma jurídica, en el nombre de socis/sòcies o en 
l’activitat econòmica respecte al projecte premiat, cal comunicar-ho a la Diputació de 
Tarragona, que es reserva el dret a resoldre en funció dels termes d’aquestes. 

 

El formulari de justificació i tota la documentació requerida es podrà presentar 
electrònicament a través del tràmit específic creat a la Seu Electrònica de la Diputació de 
Tarragona a tal efecte, a través de les oficines d'assistència en matèria de registre de 
Tortosa i Tarragona amb concertació de cita prèvia i també es podrà presentar per 
qualsevol altre mitjà establert en la normativa vigent. 

 

En el cas que les persones beneficiàries optin per presentar la documentació mitjançant  
les oficines d'assistència en matèria de registre, la documentació exigida en la 
convocatòria s'haurà d'aportar lliure de qualsevol suport, com grapes, espirals o qualsevol 
altre mitjà que pugui dificultar la seva digitalització. 

 

En relació amb les dades declarades en la justificació, la Diputació de Tarragona podrà 
requerir a la persona beneficiària en qualsevol moment del procediment per tal que aporti 
la documentació que acrediti la realitat d'aquestes dades. 
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En el supòsit que s'hagi de fer qualsevol requeriment a la justificació, es concedeix un 
termini màxim de 10 dies hàbils per presentar la documentació, a partir de l’endemà de la 
notificació. Aquelles persones que no responguin el requeriment dins el termini legalment 
establert s’entén que desisteixen de la seva petició. 

Aquests premis són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts i aportacions de caràcter 
públic o privat; en el cas que existeixin, els/les beneficiaris/àries ho han de comunicar a 
l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona. 

- Catorzè. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets d’autor i els seus continguts pertanyen a les persones creadores dels respectius 
projectes empresarials. 

Els treballs no es poden utilitzar ni distribuir sense el consentiment explícit de l’autor. No 
obstant això, aquest consentiment s’entén com a cedit per a les tasques pròpies de la 
realització del concurs. 

Totes les persones participants, incloses les no premiades, es comprometen que les 
propostes que es presentin siguin originals i que estiguin lliures de càrregues, gravàmens 
i drets de tercers i que la cessió assenyalada al paràgraf anterior no vulnera disposicions 
normatives ni drets de terceres persones. 

Les persones participants mantindran indemne en tot moment la Diputació de Tarragona 
davant reclamacions de tercers i seran responsables assumint íntegrament al seu càrrec 
qualsevol cost o càrrega pecuniària que es pogués derivar a favor de tercers com a 
conseqüència d’accions, reclamacions o conflictes derivats de l’incompliment de les 
obligacions establertes en aquesta convocatòria. 

- Quinzè. Graduació per incompliment

Els criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades en la 
concessió de les subvencions són les que disposa la base 25.4 de les Bases Generals de 
subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms. 

- Setzè. Obligacions de l’organització

a) Facilitar la guia per a l’elaboració del pla d’empresa i posar a l’abast dels 
participants en el concurs els recursos humans i informatius que s’estimin 
oportuns per a la consecució dels objectius del certamen.

b) Preservar la confidencialitat dels projectes presentats. El títol del projecte, tal 
com es presenta al document lliurat per participar-hi, serà de domini públic 
com a identificador del projecte. L’ús de la informació facilitada estarà limitat a 
l’avaluació i el seguiment del projecte.
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c) Garantir la publicitat d’aquest concurs. Anunciar-lo a la premsa local i fer-

ne difusió general a tots els ajuntaments i consells comarcals.

- Dissetè. Lliurament de diplomes als projectes guanyadors i dels
reconeixements

L’anunci dels projectes premiats i dels reconeixements, i l’entrega de diplomes es fa en 
un acte públic, el dia, hora i lloc del qual s’anuncien oportunament. 

- Divuitè. Lliurament de la dotació econòmica als projectes guanyadors i dels
reconeixements

El lliurament de la dotació econòmica dels premis o reconeixements, es portarà a terme 
mitjançant transferència bancària, posteriorment a la presentació de la documentació 
exigida en l’apartat tretzè de la convocatòria: “Termini i forma de justificació”, i l’òrgan 
gestor comprovi que compleix els requisits establerts en la mateixa. 

En el cas que l’empresa ja estigui constituïda en el moment de presentar la sol·licitud, el 
pagament del premi es farà directament a l’empresa. Els premis resten subjectes a la 
retenció establerta a la normativa fiscal vigent aplicable. 

- Dinovè. Pagaments anticipats i abonaments a compte

No es preveu la possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte. 

- Vintè. Exigència d’aportació de recursos propis

No es preveu l’exigència d’aportació de recursos propis. 

- Vint-i-unè. Publicació de la convocatòria

L’extracte de la convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la 
qual la publica al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona. 

Així mateix, es registrarà la informació relacionada amb aquesta convocatòria al Registre 
d'Ajuts i Subvencions de Catalunya. 

El text complet de la convocatòria es publica íntegrament en la Seu electrònica de la 
Diputació de Tarragona. 
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- Vint-i-dosè. Acceptació de la convocatòria 

El fet de participar en la convocatòria presentant una sol·licitud per optar a la concessió 
dels premis suposa l’acceptació de l’esmentada convocatòria i de les Bases generals de 
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms. 

 

- Vint-i-tresè. Òrgan competent per a la instrucció del procediment 

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria. 

 

 

- Vint-i-quatrè. Òrgan competent per a la resolució del procediment 

Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, d’acord amb el vigent règim de 
delegacions en el moment d’aprovació de la convocatòria. 

 

- Vint-i-cinquè. Termini i mitjà de resolució i notificació 

El termini màxim per resoldre i publicar la resolució a la Seu electrònica de la Diputació 
de Tarragona és de 6 mesos des de la data de la publicació de l’ anunci d’aquesta 
convocatòria en el BOPT. 

 

La resolució de la concessió de la subvenció es publica a la Seu electrònica de la 
Diputació de Tarragona, i substitueix la notificació a cadascun dels beneficiaris amb 
caràcter general. 

 

La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’un 
mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació a la Seu electrònica de la 
resolució de la seva concessió. 

  

- Vint-i-sisè. Règim general aplicable 

Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions; 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; Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus 
organismes autònoms (BOPT 27/02/2019, inserció 2019/2028); Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, Llei 
40/2015, d’1 d’ octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. 

  

- Vint-i-setè. Règim de recursos 

Si es vol impugnar aquesta convocatòria i les resolucions i actes dictats en execució 
d’aquesta convocatòria, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratius davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el 
termini de dos mesos des de l’endemà a la seva publicació, i amb caràcter potestatiu 



 

15/15 

 

mitjançant recurs de reposició davant de l’òrgan de la Diputació de Tarragona que els ha 
dictat (o bé davant de l’ òrgan delegant en cas que el que els ha dictat hagi actuat per 
delegació), en el termini d’un mes des la publicació. 

 




