BASES: Premis ReusEmpresa

Primera: Objecte del concurs:
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió per part de l’Ajuntament de Reus dels
Premis ReusEmpresa per premiar els tres millors projectes de creació d’empresa a la
demarcació de Tarragona.
El procediment per a la concessió dels premis regulats en aquestes bases es regeix pels
principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació.
Segona: Destinataris
Poden participar en aquest concurs les persones físiques, jurídiques i les entitats sense
personalitat jurídica que hagin iniciat o iniciïn l’activitat empresarial o professional a la
demarcació de Tarragona durant l’anualitat de la convocatòria corresponent.
Tercera: Requisits
Per poder participar i accedir als premis, s’hauran de complir els següents requisits:
1. Que el participant hagi iniciat o iniciï l’activitat empresarial o professional durant
l’anualitat de la convocatòria corresponent.
2. Que el projecte iniciat o que es vulgui iniciar, tingui la ubicació física a la demarcació de
Tarragona.
3. En el supòsit en que el projecte presentat sigui premiat, aquest haurà de dur-se a
terme abans de la finalització de l’anualitat corresponent a la convocatòria.
Quarta: Administració atorgant
Aquests premis s’atorguen per l’Ajuntament de Reus, el qual n’assumirà el pagament
mitjançant fons propis, que aniran a la partida “Aportacions a empreses privades 204239433200-47001” del pressupost de despeses per a l’anualitat corresponent.
Cinquena: Compatibilitat dels premis
La percepció del premi no serà compatible amb la percepció d’altres premis o ajuts de
naturalesa anàloga per la mateixa finalitat provinents de l’Ajuntament de Reus, de qualsevol
dels seus ens instrumentals, d’altres Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la
Unió Europea o d’organismes internacionals.
Sisena: Sol·licituds
Per poder participar als premis s’haurà d’emplenar degudament el model normalitzat de
sol·licitud de participació online. És imprescindible facilitar una adreça de correu electrònic per
agilitzar la comunicació entre els organitzadors i els participants. A més, en la sol·licitud, haurà
de constar una declaració de coneixement i acceptació d’aquestes bases i una declaració
conforme aquest projecte no ha estat guardonat anteriorment.

Per obtenir els models normalitzats de sol·licitud de participació i altres documents que es
requereixen es poden obtenir a les adreces: www.reus.cat, www.redessa.cat i
www.urv.cat/emprenedoria.
La mera presentació de la sol·licitud de participació implica el coneixement i acceptació de les
bases que la regulen.

Setena: Fases dels premis
Les sol·licituds es podran presentar en el termini indicat en les respectives convocatòries
anuals.
Els premis ReusEmpresa consten de dues fases:
1. Una PRIMERA FASE on l’Ajuntament de Reus a través d'una subvenció a la Universitat
Rovira i Virgili, posa a disposició de tots els participants un curs que imparteix la Càtedra
URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses. Aquest curs de
formació i orientació de divuit hores lectives, té per objectiu facilitar als participants la
redacció de la memòria del pla d’empresa i del pla de viabilitat econòmica, el qual, és
necessari tenir-los elaborats per presentar-se als premis tal i com especifica el punt d) de la
base 7 d’aquestes bases.
Aquest curs és gratuït pels participants i es realitzarà els dies que s’indiqui a la
convocatòria, a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Reus (avinguda
Universitat 1, Reus).
Una vegada finalitzat el curs, i fins el dia que especifiqui la convocatòria corresponent, es
posarà a disposició dels inscrits un grup de professors de la URV, juntament amb
professionals de REDESSA, la Cambra de Comerç de Reus, Reus Capital de Negocis, SCR SA i
SECOT Reus, que oferiran una tutoria personalitzada per resoldre els dubtes que sorgeixin
en la redacció del pla d’empresa.
2. Una SEGONA FASE on durant el termini que s’especifiqui a la convocatòria, el comitè
avaluarà els projectes presentats i seleccionarà, per majoria absoluta, els tres millors
projectes de creació d’empresa segons els criteris d’avaluació que es detallen en el punt
desè. A aquest efecte el comitè, si s’escau, podrà concertar entrevistes o demanar una
presentació del projecte als autors per tal d’aclarir-ne aspectes concrets.
El veredicte serà inapel·lable i els premis es podran declarar deserts si el comitè així ho
determina.
Vuitena: Termini de presentació de sol·licituds i documentació per participar als premis
Tots els participants hauran de presentar en el termini que especifiqui la convocatòria, i abans
que s’iniciï la segona fase, la següent documentació en un CD o en qualsevol format digital:
1. Les persones físiques o les entitats sense personalitat jurídica: els documents
escanejats del DNI i, en cas de tenir-los, els estatuts de la societat.
2. Les persones jurídiques: els documents escanejats de l’escriptura de constitució i NIF
de l’empresa.

3. Memòria del pla d’empresa seguint el guió normalitzat que es proporcionarà.
L’extensió màxima ha de ser de vint-i-cinc pàgines (interlineat 1,5 i cos de lletra 12).
4. Pla de viabilitat econòmica, que consistirà a emplenar degudament el programa d’ajut
proporcionat per l’organització o un de similar que contingui la planificació de la
inversió i del seu finançament i la previsió d’ingressos i despeses a tres anys vista,
juntament amb el compte de pèrdues i guanys, el balanç de situació i el compte de
tresoreria.
La documentació de participació especificada en el paràgraf anterior s'haurà de presentar en
qualsevol dels punts d’informació del concurs que s’esmenten a continuació:
a) En el Registre General de la Corporació, a la plaça Mercadal, número 1 de
L’Ajuntament de Reus.
b) Oficina de la Càtedra d’Emprenedoria i Creació d’Empreses de la Universitat Rovira i
Virgili. Avinguda de la Universitat, 1 de Reus. Telèfon 977 759 826. Horari d’atenció de
dilluns a divendres de 9 a 15 h.
c) Recepció de Reus Desenvolupament Econòmic SA (REDESSA). Camí de Valls, 81-87 de
Reus. Telèfon 977 300 003. Horari d’atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 19 h.
d) Recepció de TECNOREDESSA (Edifici Tecnoparc) . Avinguda Bellissens 42 de Reus.
Telèfon 977 300 304. Horari d’atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 19 h.
e) Recepció de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus. Carrer de
Boule, 2, 1a planta de Reus. Telèfon 977 338 080. Horari d’atenció de dilluns a
divendres de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el responsable de la recepció de
documentació de cada centre la lliurarà al membre de la seva entitat que forma part del
comitè d’avaluació.
Novena: Comitè d’avaluació:
El comitè d’avaluació dels premis està format per membres designats per cada entitat
organitzadora; Ajuntament de Reus, Universitat Rovira i Virgili, Cambra de Comerç de Reus,
SECOT, Reus Capital de Negocis i REDESSA. Llevat, que en la convocatòria corresponent es
determini un altre.
El resultat del comitè d’avaluació, que serà inapel·lable, s’elevarà al Regidor d’Innovació,
Empresa i Ocupació que resoldrà sobre la concessió dels premis amb estricta subjecció a
l’esmentat resultat. Llevat, que en la convocatòria corresponent es determini un altre.
El comitè d’avaluació de projectes així com els tutors assignats per les entitats organitzadores
es comprometen a mantenir la màxima confidencialitat respecte a les idees i projectes
presentats.
El comitè d’avaluació es reserva el dret de declarar algun o tots els premis deserts.
Desena: Criteris d’avaluació:

Es valorarà especialment, entre d’altres:









Perfil i idoneïtat de l’equip emprenedor.
Grau de definició i maduració del projecte.
Viabilitat tècnica, econòmica i financera.
Coherència amb el mercat i viabilitat comercial.
Grau d’innovació.
Grau d’originalitat dins d’un sector tradicional.
Generació d’ocupació.
Que el projecte no hagi percebut anteriorment cap altre premi relacionat amb la creació
d'empreses i l'emprenedoria.

Onzena: Premis
Els Premis ReusEmpresa, llevat que en la convocatòria corresponent es determini una altra
cosa, consisteixen en:
1.- Guardons econòmics de 3.000, 2.000 i 1.000 euros corresponents al primer, segon i tercer
premi respectivament.
2.- En virtut del conveni que l'Ajuntament de Reus formalitzarà anualment amb REDESSA, els
guanyadors tindran la possibilitat d’ubicar-se als vivers d’empreses que es descriuen al
paràgraf següent amb les bonificacions sobre el preu del lloguer durant els cinc primers anys:
Bonificació 1r any ......................... 50%
Bonificació 2n any ........................ 40%
Bonificació 3r any ......................... 30%
Bonificació 4rt any ........................ 20%
Bonificació 5è any ........................ 10%
Els premiats podran ubicar-se alternativament, a les instal·lacions de REDESSA del Viver
d’Empreses ubicat a l’edifici del Camí de Valls números 81-87 o de l’espai de Tecnoredessa de
l’edifici TECNOPARC, o a les del Centre d’Iniciatives Empresarials de la Conca de Barberà
(Concactiva), o el Viver de Celleristes de la Conca de Barberà, o a les del Centre la Ribera de
Flix, creat per la societat Flix Iniciatives Gestió d’Iniciatives Econòmiques, S.A o en el centre de
negocis CINMS de La Sènia.
L’import del premi resta subjecte a la retenció establerta en la normativa fiscal vigent.
Dotzena: Resolució, notificació de la resolució i lliurament dels premis
Els tres millors projectes de creació d’empresa es faran públics a les 12h del dia especificat a la
convocatòria, a les adreces que s'hauran fet constar en la sol·licitud. Igualment, els
organitzadors informaran del resultat final, mitjançant el correu
electrònic, a tots els candidats que han participat en el concurs.
El lliurament de premis i diplomes es durà a terme el dia que s’especifiqui a la convocatòria a
les instal·lacions de firaReus de l’edifici Tecnoparc (avinguda de Bellissens 40 de Reus).

Tretzena: Disponibilitat pressupostària
En tot cas, l’atorgament dels premis resten subjectes a l’existència de disponibilitat
pressupostària per l’exercici corresponent, de conformitat amb l’import màxim establert en les
respectives convocatòries.
Catorzena: Acceptació del premi
L’acceptació del premi atorgat es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. A tal efecte, un
cop notificada la resolució d’atorgament del premi, si els beneficiaris no estan interessats en
percebre’l, disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per manifestar de forma expressa a l’ens
concedent la seva renuncia.
Quinzena: Justificació i pagament de premi
El premi es farà efectiu quan es presenti a Reus Desenvolupament Econòmic SA i abans de que
finalitzi l’anualitat de la convocatòria corresponent la documentació acreditativa que justifiqui
la creació de l’empresa presentada al concurs i l’inici de l'activitat durant l’anualitat
corresponent a la convocatòria. Els organitzadors determinaran la documentació que cal
aportar i el termini de presentació.
Setzena: Facultats de l’Ajuntament
L’Ajuntament, a través del departament d’Innovació, Empresa i Ocupació, té la facultat
d’inspeccionar en tot moment que el premi sigui destinat a la finalitat per a la qual fou
concedit. Així mateix, en qualsevol moment pot sol·licitar a la persona o empresa premiada
documentació complementària de la presentada pels beneficiaris per comprovar la
coincidència del projecte efectivament desenvolupat amb el previst en la documentació
adjunta a la sol·licitud dels premis i la destinació dels fons concedits.
Dissetena: Els alumnes de la URV que presentin una idea de producte que tingui el seu origen
en un projecte final de carrera, en una tesi doctoral, en un treball realitzat durant una estada
com a alumnes a la URV, o sigui fruit del treball desenvolupat a partir d'una beca de
col·laboració amb la mateixa URV, hauran de tenir en compte la normativa existent de la URV
relacionada amb aquestes qüestions.
Divuitena: Les entitats organitzadores d'aquest concurs no es fan responsables si
posteriorment es comprova qualsevol coincidència atribuïble a plagi. Els concursants podran
prendre les mesures que considerin oportunes a fi de protegir llurs drets d'autor i evitar
possibles plagis.
Dinovena: En el cas que les empreses premiades facin qualsevol tipus de difusió dels projectes
premiats, hauran de fer constar la referència “Treball premiat en els Premis ReusEmpresa de
l’Ajuntament de Reus”.
Vintena: Tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, les dades de
caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar
aquestes bases i les respectives convocatòries d’acord amb els principis de seguretat i
confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Vint-i-unena: Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases o qualsevol dubte que sorgeixi
en la seva aplicació serà resolt per la tècnica adscrita a la Regidoria d’Innovació, Empresa i
Ocupació.
DILIGÈNCIA:
Aquestes bases han estat aprovades inicialment per acord de la Junta de Govern local de
l’Ajuntament de Reus de data 20 de juny de 2014.

El secretari general,

Jaume Renyer i Alimbau

Reus, 20 de juny de 2014

