
Bases del Premi 

 

Premi 

Consistirà en una dotació econòmica de 15.000 € i un accèssit de 5.000 €. 

 

A qui va adreçat? 

El Premi va adreçat a:  

• Autònoms i empreses amb seu a Catalunya, amb un màxim de 25 treballadors, 

que actuïn sota qualsevol forma jurídica i que vulguin presentar iniciatives ja 

endegades ens els sectors agro-ramader, forestal i de la jardineria on 

desenvolupen la seva tasca.  

 

Què cal fer per participar? 

L’empresa que vulgui participar s’haurà d’inscriure entrant a la pàgina web de l’Escola 

EFA Quintanes on, a través d’un formulari d’inscripció, es demanarà el següent: 

• Dades de l’empresa: nom, NIF, activitat, nombre de treballadors i volum de 

facturació anual. 

• Dades del representant de l’empresa: nom, DNI i càrrec a l’empresa. 

• Breu descripció de l’activitat de l’empresa segons unes pautes assenyalades. 

• Breu explicació dels motius pels quals aquesta empresa aspira al premi. 

• Declaració de què totes les dades presentades són certes. 

• Més endavant, durant el procés de selecció, s’haurà de presentar una breu 

memòria de defensa de la candidatura amb dades complementàries segons 

un guió establert. 

 

Termini d’inscripció a la convocatòria 

El període de presentació de sol·licituds o d’inscripcions de la convocatòria 2016 

s’obrirà el dia 1 de febrer i es tancarà el 30 d’abril del mateix any. 

 

Procés de selecció de l’empresa premiada 

El procés seguirà les següents fases: 



 

Fase 1: 

Inscripció de candidatures a la pàgina web de l’Escola EFA Quintanes. 

 

Fase 2:  

Defensa de candidatures i procés de selecció dels finalistes: des de l’1 d’abril fins al 10 

de juny. Seran els tècnics de l’Escola EFA Quintanes qui, després de rebre la defensa de 

les candidatures, realitzaran la selecció dels finalistes. 

Les inscripcions validades hauran de presentar una descripció detallada de la/es 

activitat/s desenvolupada/es per l’empresa, segons un guió que se’ls proporcionarà.  

 

Fase 3: 

• Exposició oral, davant del Jurat, per part del representant de cadascuna de les 

empreses seleccionades com a finalistes, defensant la seva activitat empresarial 

i exposant els motius pels que creuen que són mereixedors del premi. 

• A fi de fer una valoració més justa, durant el procés de deliberació i amb previ 

avís, el Jurat podrà visitar les empreses seleccionades quan ho cregui oportú. 

• Presentació per part dels finalistes de les següents dades: 

o Comptes anuals o equivalents presentats al Registre Mercantil del darrer 

exercici comptable. 

o Còpia de l’escriptura de constitució de l’empresa o, en el seu defecte, 

document d’alta d’autònoms i còpia de les escriptures del representant 

de l’empresa. 

o Certificat d’estar al corrent amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social. 

• El Jurat decidirà els guanyadors dels premis. 

 

L’exposició oral es realitzarà un dia a determinar per l’organització, preferentment 

durant la primera quinzena del mes d’octubre del 2016, a les instal·lacions de l’Escola 

EFA Quintanes. 

 

Fase 4: 

El lliurament del premi es durà a terme durant la celebració d’una gala de cloenda a 

celebrar durant el mes de novembre del 2016. 



 

Criteris de valoració 

Els principals criteris de valoració seran:  

• La capacitat d’emprenedoria del promotor de l’empresa. 

• La viabilitat econòmica de l’empresa i les expectatives de creixement futur del 

negoci.  

• El grau d’innovació aportat en el desenvolupament de l’activitat empresarial. 

• L’aportació d’elements de sostenibilitat i creativitat de l’activitat desenvolupada des 

de l’empresa.  

• La vocació de generar i mantenir sinergies amb les empreses de l’entorn i de crear 

riquesa al territori.      

• El nivell de responsabilitat social de l’empresa i del seu comportament ètic. 

• Qualsevol altre criteri que la comissió avaluadora cregui oportú valorar en relació 

amb els objectius proposats a la presentació del premi.(1 punt) 

 

Jurat 

La comissió avaluadora estarà formada per 10 persones proposades des de les següents 

entitats col·laboradores: 

• Escola EFA Quintanes. 

• Grup BBVA. 

• Fundació Antiga Caixa Manlleu. 

• Casa Tarradellas. 

• Administració pública (DAM i/o IRTA). 

• Universitat de Vic - Centre d’Emprenedoria. 

• Universitat de Lleida (Escola Enginyers de Forest). 

• Universitat de Girona. 

• Escola Camp Joliu Tarragona, responsable formació professional – empreses. 

Actua com a secretari la Fundació Antiga Caixa Manlleu. 

 



Els membres del Jurat seran persones relacionades amb el món dels sectors esmentats 

i/o amb experiència en l’emprenedoria. Serà l’organització del Premi qui designarà els 

components del Jurat així com el seu President. El Jurat adoptarà les seves decisions 

d’una manera independent i serà l’autoritat suprema del concurs. Les seves decisions 

no seran objecte de revisió o d’apel·lació.  

El Jurat té les següents facultats:  

1. Interpretar les bases del Premi. 

2. Desqualificar els concursants que no compleixin els requeriments establerts per les 

bases del Premi. 

3. Seleccionar, d’acord amb els seus propis criteris, els guanyadors dels premis així com 

els finalistes mereixedors de mencions o premis especials si s’escau o es veu 

convenient. 

4. El Jurat podrà aplicar totes aquelles disposicions que segons el seu criteri siguin 

convenients per al compliment de les seves funcions. El quòrum d’instal·lació del Jurat 

serà la majoria dels seus membres. Les decisions s’adoptaran per majoria simple dels 

membres concorrents. En cas d’empat a les votacions, dirimirà qui exerceix la 

presidència. Els membres del Jurat, en cas d’estar relacionats amb alguna candidatura 

participant o de percebre conflictes d’interès, s’inhibiran de participar en la discussió i 

decisió d’una determinada candidatura.  

 

Condicions generals 

• Correspon a l’organització la facultat de resoldre qualsevol qüestió en relació amb la 

interpretació d’aquestes bases. 

• El veredicte de la comissió avaluadora serà inapel·lable. 

• Els premis podran ser declarats deserts. 

• Els participants autoritzen a fer difusió pública del nom de l’empresa, del títol del 

projecte i/o activitat i de la informació del projecte i/o activitat que hagin descrit al 

full d’inscripció. 

• Els premis són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts i aportacions de caràcter 

públic i/o privat que, en el cas que existeixin, s’hauran de comunicar a l’organització. 

 

Obligacions dels candidats 

• Acceptar les bases del Premi i les obligacions que se’n deriven. 

• Garantir l’exactitud i la veracitat de les dades facilitades a l’organització del Premi. 



• La falsedat de dades o l’incompliment dels requisits donarà lloc a la devolució del 

premi percebut. 

• Resoldre qualsevol dubte de la Comissió Avaluadora i del Jurat pel que fa als 

projectes presentats i en el termini indicat. 

 

Tractament de la informació i les imatges 

• Tota la documentació aportada serà tractada amb absoluta confidencialitat. 

• A tots els actes i mitjans per a la difusió del Premi es podrà incorporar la imatge de 

les empreses organitzadores i patrocinadores amb l’amplitud que es cregui 

oportuna per part dels organitzadors. 

• S’estableixen les següents pautes de confidencialitat pel Jurat que intervé en els 

premis: 

o La informació cedida únicament serà utilitzada per a l’avaluació i seguiment 

dels projectes. 

o En cap cas la informació serà transmesa a tercers sense el consentiment dels 

autors o autores. 

o Es farà públic el nom de l’empresa, el títol i la descripció del projecte, 

detallats al full d’inscripció. 

o Les imatges i els continguts captats durant el transcurs dels actes públics 

realitzats podran ser utilitzats per l’organització com a elements de les 

accions de comunicació que formin part del Premi Quintanes - BBVA i per les 

empreses patrocinadores. 

 

Obligacions de l’empresa premiada 

Per tal d’obtenir el màxim de sinergies, a petició dels patrocinadors, l’empresa premiada 

amb el suport de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, del Grup BBVA i de Casa Tarradellas, 

es compromet a fer la presentació del projecte o iniciativa per diferents indrets de 

l’àmbit català amb un màxim de 3 presentacions.  

 

Acceptació de les bases 

El Jurat queda facultat per resoldre qualsevol aspecte no previst a les bases. El fet 

d’inscriure’s i participar en el Premi suposa la plena acceptació d’aquestes bases. 


