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DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria 

    Unitat d’Ocupació i Emprenedoria 

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS INJUÈ EMPRÈN DIPTA.CAT   
DEL CURS ACADÈMIC 2021-2022 

La concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat, organitzats per la 
Diputació de Tarragona i la Fundació URV (a través de la Càtedra sobre 
el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses), es regeix per les 
disposicions que s’inclouen en l’acord de la 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 els Premis InJUè Emprèn dipta.cat del curs 
acadèmic 2021-2022. 

Amb aquests premis, la Diputació de Tarragona vol continuar reforçant el 
foment de l’esperit emprenedor, l’estímul a la presa de mesures que 
contribueixin a l’aparició de noves iniciatives i la generació de mentalitat 
innovadora en els estudiants del nostre territori. 

La creació d’aquests guardons pretén incentivar especialment 
l’emprenedoria vinculada a la innovació i als reptes, inclosos dins dels 
objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030 que s’han 
identificat com estratègics per part de la Diputació de Tarragona. Els 
Premis persegueixen impulsar una economia territorial basada en el 
coneixement, per tal d’oferir millores potencials, idees innovadores i 
afavorir iniciatives emprenedores en l’àmbit educatiu del nostre territori. 

Aquests premis valoren aspectes com la iniciativa emprenedora, el 
compromís social i la creació de nous productes i/o serveis que aportin 
millores en sectors estratègics de la demarcació. 

L’objectiu és premiar als centres d’educació secundària i post obligatòria 
(Segon Cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) públics, privats i/o 
concertats del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix 
Penedès per promoure l’esperit emprenedor entre els joves que cursen 3r 
i 4t d’ESO, Batxillerat o bé cicles formatius de grau mitjà o superior de 
formació professional, durant el curs acadèmic 2021-2022.  

Es plantejarà a la comunitat educativa uns reptes amb la idea de resoldre 
una necessitat existent i plantejar possibles solucions parcials i/o globals 
d’aquest reptes. 
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Els reptes presentats, alineats amb el Pla de Mandat (2020/2023) de la 
Diputació de Tarragona i els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) 2030, són: 

1. Repte_Model de turisme sostenible: Eines i idees per aconseguir
que el turisme operi al llarg de tot l’any.

2. Repte_Disseny de nous serveis: Idees per fomentar la igualtat
d’oportunitats en la societat (mecanismes per lluitar contra la
discriminació per motius de raça, sexe, ètnia, religió, identitat
sexual o capacitats físiques de les persones).

3. Repte_Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú:
Idees per fomentar l’economia circular en el teu municipi.

4. Repte_Transformació digital: Idees per a un nou model de treball
post COVID-19.

Una vegada s’hagi revisat que els centres participants compleixen els 
requisits establerts a la convocatòria, la Fundació URV (a través de la 
Càtedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d’Empreses) que 
col·labora en aquest projecte conjuntament amb la Diputació de 
Tarragona impartirà una formació, adaptada a les mesures de seguretat i 
salut, adreçada a les persones estudiants de tots aquells centres que 
hagin presentat la sol·licitud de participació en la convocatòria dels 
“Premis InJUè Emprèn dipta.cat” del curs acadèmic 2021-2022, amb la 
finalitat de posar al seu abast les eines corresponents per tal de facilitar la 
materialització de les idees empresarials que donin solució als reptes 
plantejats en la convocatòria. L’assistència i aprofitament de la formació 
no serà obligatòria per poder optar als premis. 

Segon. Principis informadors del procediment de concessió 

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

Tercer. Requisits per participar en el concurs 

El concurs està adreçat als centres educatius públics, privats i/o 
concertats d’educació secundària, batxillerat i cicles formatius del Camp 
de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès. 

Els premis estan dirigits a aquells centres educatius amb programes que 
promoguin l’esperit emprenedor i/o contribueixin a millorar la formació de 
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l’alumnat en l’àmbit de la creació d’empreses del curs acadèmic 2021-
2022. 

Cada centre educatiu podrà participar en una única categoria i una única 
formació amb la quantitat d’equips que consideri oportú. Aquests equips 
hauran d’estar formats per estudiants del centre amb el benentès que 
cada persona i equip només pot concursar amb un projecte. 

A més dels requisits de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i els recollits en la base setena de les 
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus 
organismes autònoms, els sol·licitants han de complir els següents 
requisits: 

- Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb
la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar
mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable,
que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si s’escau,
la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la
declaració d’ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta
de dades a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) o bé, si no disposa
de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de
documentació.

- No ser deutors per cap concepte de la Diputació de Tarragona ni dels
seus organismes autònoms.

- Complir amb les obligacions de protecció de dades establertes en la
Llei orgànica 3 /2018, de 5 de desembre de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.

Quart. Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions 

Aplicacions pressupostàries: 4.500,00 € 8040.241.45002 i 1.500,00 € 
8040.241.47002. Premis emprenedoria instituts: 6.000,00 € del 
pressupost de l’exercici 2022.  

La concessió  de les subvencions resta condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió. 

La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 6.000,00 
€. 

Cinquè. Categories, premis i dotacions 
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El certamen compta amb les següents categories i reptes assignats: 

Categoria d’ESO: 

Repte_Model de turisme sostenible: Eines i idees per aconseguir que el 
turisme operi al llarg de tot l’any. 

Categoria de BATXILLERAT: 

Repte_Disseny de nous serveis: Idees per fomentar la igualtat 
d’oportunitats en la societat (mecanismes per lluitar contra la discriminació 
per motius de raça, sexe, ètnia, religió, identitat sexual o diversitats 
físiques o psíquiques de les persones). 

Categoria de CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ: 

Repte_Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú: Idees per 
fomentar l’economia circular en el teu municipi. 

Categoria de CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: 

Repte_Transformació digital: Idees per a un nou model de treball post 
COVID-19. 

Els projectes que hauran de presentar els centres educatius han de ser 
de caire innovador i originals en la seva totalitat i hauran de donar resposta 
als reptes plantejats (que, alhora, estan vinculats al Pla de Mandat de la 
Diputació de Tarragona 2020/2023 i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) 2030). 

En aquesta convocatòria la Diputació de Tarragona pot atorgar, com a 
màxim, els premis següents als centres participants: 

GUANYADORS IMPORT 

ESO 1.000,00 € 

Batxillerat 1.000,00 € 

Cicles Formatius de Grau Mitjà 1.000,00 € 

Cicles Formatius de Grau Superior 1.000,00 € 

RECONEIXEMENTS IMPORT 

1 reconeixement de 500 €  a cada 
categoria 2.000,00 € 
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Els centres guanyadors rebran també un trofeu acreditatiu així com un 
diploma per a totes les persones guanyadores o que obtinguin un 
reconeixement. 

Així mateix, rebran un diploma acreditatiu de la seva participació tots els 
centres educatius que hagin presentat projectes en aquesta edició. 

L’objectiu d’aquests Premis és fomentar l’esperit emprenedor entre 
l’alumnat i només es pot participar en una de les categories establertes, la 
qual s’ha d’indicar en el moment de presentar la sol·licitud. 

Sisè. Sol·licituds de participació en el concurs, entrega de treballs i 
terminis 

El formulari de sol·licitud que s’ha de presentar per prendre part a la 
convocatòria es pot trobar a la seu electrònica de la Diputació de 
Tarragona: https://seuelectronica.dipta.cat. 

El termini de presentació de la sol·licitud és des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí de la Província 
de Tarragona fins al 20 de setembre de 2021. 

Cada centre haurà d’indicar el nombre de línies participants, en cas que 
el centre sol·liciti més d’una línia o nivell ha de tenir en compte que es 
prioritzarà la participació de tots els centres educatius inscrits en la 
convocatòria. 

Les formacions als centres educatius es duran a terme al llarg del primer 
trimestre del curs acadèmic 2021-2022 (entre l’1 d’octubre al 5 de 
desembre de 2021, aproximadament). La formació s’adequarà a les 
consideracions que es realitzin des dels estaments públics de Salut 
encarregats del control del brot pandèmic. 

En el cas que el nombre de centres educatius inscrits superin el 
pressupost de formacions establert per la Diputació de Tarragona i la 
Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses de la 
URV, els centres sol·licitants seran admesos a la formació segons l’ordre 
de registre d’entrada de la sol·licitud de participació fins exhaurir l’import 
corresponent. 

La data límit del lliurament del treball a valorar per optar als premis serà el 
31 de gener de 2022 a través de la seu electrònica mitjançant formulari 
normalitzat en el qual s’haurà d’adjuntar:  

a. Enregistrament audiovisual de com a màxim 50 MB (formats
possibles: wmv, mpg, avi, mov) d’una presentació del projecte
empresarial amb una durada màxima de 2 minuts, amb possibilitat
de visualització en plataforma Windows.

https://seuelectronica.dipta.cat/
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Els enregistraments superiors a la durada màxima (2 minuts) no 
seran valorats. Totes les imatges i música hauran de ser de 
propietat, amb cessió expressa o lliure de drets d’autor. 

b. Resum del projecte empresarial en format pdf de com a  màxim 10
pàgines/diapositives per resum. 

Aquest resum ha d’incloure la descripció de la idea empresarial i de 
l’estratègia principal que es durà en màrqueting, producció i 
finançament, fent referència als avantatges competitius que presenta 
el producte/servei, així com als riscos que pot comportar la nova 
activitat. 

Setè. Forma de presentació de sol·licituds 

Electrònicament mitjançant model normalitzat disponible a 
https://www.seuelectronica.dipta.cat 

Vuitè. Criteris de valoració dels treballs presentats 

Un cop finalitzat el termini de presentació dels projectes, tots els treballs 
enviats seran avaluats per tal de determinar-ne la qualitat tenint en compte 
els següents criteris de valoració, amb un màxim de 100 punts assignats 
per projecte: 

CRITERI VALORACIÓ PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Grau de definició 
i concreció de la 
idea empresarial 

Estructura del projecte 
globalment, que hi constin 
tots els apartats, ben 
estructurats i amb les dades 
que s’escauen en cada cas. 
Explicant sintèticament en 
què consisteix el projecte i 
què soluciona 

15 punts 

Realització de la 
peça audiovisual 

Ús de les noves narratives i 
elements gràfics a la peça 30 punts 

Qualitat del guió 
del resum de 
projecte 

Estructura narrativa, 
ortografia i resposta a les 5 
W del periodisme: Who, 
What, Where, When i Why 

20 punts 

https://www.seuelectronica.dipta.cat/
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Sinergies amb 
altres activitats 
econòmiques 

El projecte implica la creació 
i generació de xarxes i 
aliances amb altres negocis 
o activitats econòmiques.

15 punts 

Creativitat i 
innovació 

Enfocament innovador i 
creativitat aplicats a les 
diferents fases i elements 
del procés de treball. 

20 punts 

TOTAL 100 punts 

Novè. Instrucció i concessió/Jurat Qualificador 

Els treballs presentats seran avaluats per un jurat qualificador integrat per 
personal tècnic de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria de l’Àrea de 
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de 
Tarragona i de la Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació 
d’Empreses de la URV, amb la presència d’un assessor extern de 
l’empresa formadora. El jurat estarà presidit per la diputada delegada de 
la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, o per 
la persona en qui delegui. 

El Jurat Qualificador és l’encarregat d’avaluar els projectes participants, 
deliberar i proposar els centres educatius guanyadors dels premis i dels 
reconeixements, d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases. En 
cas d’empat en les votacions, es tindrà en compte el vot de qualitat del 
President. 

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

Desè. Obligacions dels beneficiaris 

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. 

Onzè. Termini i forma de justificació 

La documentació i termini en relació a la justificació, és la que consta en 
l’apartat sisè de la convocatòria. 

Dotzè. Drets de propietat intel·lectual i industrial 
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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. 

Tretzè. 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. 

Catorzè. Obligacions de la Diputació de Tarragona 

a. 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.

c. Garantir la publicitat d’aquest concurs.

Quinzè. Lliurament de premis a les entitats guanyadores o amb un 
reconeixement 

L’anunci de les entitats guanyadores o que hagin obtingut un 
reconeixement i el lliurament de premis es faran en un acte públic, el dia, 
hora i lloc del qual s’anunciaran oportunament i tindrà lloc durant el mes 
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de març de 2022, sempre que la situació actual de la pandèmia ho permeti 
i complint les mesures de protecció i seguretat adients. 

Setzè. Lliurament de la dotació econòmica a les entitats guanyadores 
o amb un reconeixement

El lliurament de la dotació econòmica dels premis, es realitza mitjançant 
transferència bancària posterior a l’acte públic de lliurament de premis. 

Dissetè. Pagaments anticipats i abonaments a compte 

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

Divuitè. Exigència d’aportació de recursos propis 

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

Dinovè. 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 (BOPT).  

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

L’acord d’aprovació de la convocatòria es publica íntegrament en la Seu 
electrònica de la Diputació de Tarragona. 

Vintè. 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 els seus organismes autònoms. 

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

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria. 
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Vint-i-dosè. Òrgan competent per a la resolució del procediment 

Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons el vigent règim de 
delegacions en el moment de l'aprovació de la convocatòria.  

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

El termini màxim per resoldre 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 i lliurament dels premis es publica a la Seu 
electrònica de la Diputació de Tarragona, i substitueix la notificació a 
cadascun dels beneficiaris amb caràcter general. 

La concessió dels premis s’entén acceptada si el centre 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-quatrè. 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; Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

Vint-i-cinquè. Règim de recursos contra els actes administratius 
dictats en execució de la convocatòria 

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 administratiu, en el termini màxim de 2 
mesos des de l’endemà a la seva publicació, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, i amb caràcter potestatiu mitjançant recurs de 
reposició, en el termini màxim d’1 mes des de la publicació, 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 les ha dictat hagi actuat per delegació). 


