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La conselleria de Treball i Activació Econòmica de 
l’Ajuntament de Tarragona convoca els PREMIS EM-
PRESA TARRAGONA IMPULSA, amb l’objectiu de 
promoure l’esperit emprenedor i donar suport a la 
creació de noves empreses a la ciutat de Tarragona. 
Els presents premis volen identificar i premiar els pro-
jectes empresarials innovadors, competitius, amb po-
tencial de creixement i que desenvolupin noves idees 

empresarials, donant suport als primers passos de 
l’empresa o a la consolidació de projectes recentment 
encetats. 

Amb el suport a l’emprenedoria, l’Ajuntament de Tar-
ragona vol promoure la dinamització del teixit empre-
sarial amb la creació de noves empreses i, en concret, 
d’iniciatives empresarials susceptibles de generar ocu-
pació de qualitat i de retenir i captar talent al territori. 

Aquests premis valoren aspectes tals com la iniciativa 
emprenedora, el compromís social, la creació de llocs 
de treball, de nous productes i/o serveis i la contribució 
a la generació de teixit empresarial en sectors estratè-
gics per la ciutat.

 BASE 1 

OBJECTE I FINALITAT 
DE LA CONCESSIÓ DELS PREMIS 

 BASE 2 

CATEGORIES

El certamen compta amb les següents categories:

a) PROJECTES ALT VALOR AFEGIT 
Per projectes empresarial o empreses que han fina-
litzat algun dels programes d’incubació i/o accelera-
ció del Tarragona Impulsa en l’edició de l’any en curs 
de convocatòria dels premis.

- Fase incubació. Millors projectes empresarials en 
fase de desenvolupament incipient.

- Fase acceleració. Millors empreses en fase de llan-
çament.

b) PROJECTES EMPRESARIALS 
 AMB VALOR PER LA CIUTAT 

Per projectes empresarials o empreses de fins a tres 
anys d’activitat amb raó social i centre de treball (si 
s’escau) a l’àrea d’influència de Tarragona (entesa 
com el Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp i Baix Pe-
nedès) que destaquin per aportar valor al territori ja 
sigui pel seu caràcter innovador (producte, proces-

sos, model de negoci, etc.), per la seva capacitat de 
crear ocupació de qualitat o bé altres aspectes que 
puguin afectar positivament en el teixit empresari-
al i econòmic de la ciutat. Es podran presentar en 
aquesta categoria projectes empresarials en l’àmbit 
de l’esport, la salut, el benestar, la innovació social, 
l’eficiència energètica, la sostenibilitat, la tecnologia, 
la cultura, el turisme i el comerç.

c) PREMIS A LA PROMOCIÓ DE L’EMPRENEDORIA 
 PER A CENTRES EDUCATIUS 

L’objectiu és premiar als centres d’educació secun-
dària i post obligatòria (ESO, Batxillerat i FP) per pro-
moure l’esperit emprenedor entre el jovent que cursa 
estudis de 3r i 4rt d’ESO, batxillerat o graus mitjans 
o superiors de formació professional a la ciutat de 
Tarragona.
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3.1. BEQUES PER A PROJECTES D’ALT VALOR AFEGIT

Premis

Fase incubació. Millor projecte empresarial i dos accès-
sits en fase de desenvolupament incipient. 

Fase acceleració. Millor projecte empresarial i dos ac-
cèssits en fase de llançament.

Requisits de participació

Poden participar en aquesta convocatòria idees empre-
sarials o projectes d’empresa que hagin finalitzat algun 
dels programes d’acceleració que lidera Tarragona Im-
pulsa al llarg de l’any de la convocatòria dels premis. 

En ambdós casos es podran presentar empreses cons-
tituïdes o projectes empresarials (amb responsabilitat 
de la seva posterior constitució fins el  30 de desembre 
de l’any en curs).

3.2. PROJECTES EMPRESARIALS AMB VALOR 
PER LA CIUTAT

Premis

Millors idees de projectes empresarials. Millor projecte 
empresarial i dos accèssits en fase de llançament. 

Millors empreses de nova creació. Millor projecte em-
presarial i dos accèssits en fase de desenvolupament 
incipient. 

Requisits de participació

Poden presentar-se a aquests premis

- Categoria de millors idees de projectes empresari-
als: tots aquells que no hagin iniciat la seva activitat 
en el moment de presentació de la seva candidatura 
als premis. Amb responsabilitat de la seva posterior 
constitució fins el 30 de desembre de l’any en curs, 

on la plantilla prevista en constituir-se no superi els 
10 treballadors i que fixin el seu domicili fiscal i el 
seu centre de treball (si s’escau) a l’àrea d’influència 
de Tarragona.

- Categoria millors empreses de nova creació: micro-
empreses, fins a 10 treballadors, i petites empreses, 
fins a 50 treballadors, amb domicili fiscal i centre 
de treball (si s’escau) a l’àrea d’influència de Tar-
ragona, constituïdes en els 36 mesos anteriors a la 
data de finalització del termini de presentació de la 
sol·licitud. En qualsevol dels casos no s’acceptaran 
projectes o empreses provinents de la transforma-
ció jurídica d’una empresa preexistent. Als efectes 
d’aquests premis, s’entén per empresa o empresari-
at els treballadors autònoms, les societats civils par-
ticulars i les societats mercantils amb domicili fiscal 
i centre de treball a l’àrea d’influència de Tarragona.

No podran optar al premi projectes que hagin estat pre-
miats en convocatòries anteriors dels premis de promo-
ció de l’emprenedoria promoguts per l’Ajuntament de 
Tarragona (independentment de la categoria). 

Es pot participar de forma individual o col·lectiva, amb 
el benentès que cada persona o equip només pot con-
cursar amb un projecte.

Queden excloses les entitats sense ànim de lucre.

3.3. PREMIS A LA PROMOCIÓ DE L’EMPRENEDORIA 
PER A CENTRES EDUCATIUS

Premis

Premi pel centre educatiu amb el millor projecte de pro-
moció de l’emprenedoria a l’àmbit educatiu.

Requisits de participació

Poden presentar-se a aquest premi els centres d’edu-
cació secundària i post obligatòria (ESO, Batxillerat i 
FP), amb domicili social al municipi de Tarragona, amb 
programes educatius que promoguin l’esperit emprene-
dor i/o contribueixin a millorar la formació de l’alumnat 
en l’àmbit de la creació d’empreses. Es valorarà especi-

 BASE 3 

REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ
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 BASE 4 

SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ 
AL CONCURS

alment la innovació del projecte, la promoció i ús de les 
noves tecnologies i la sostenibilitat del projecte.

La documentació per prendre part en aquests premis 
es pot trobar a la web de l’Ajuntament de Tarragona 
(Tarragona Impulsa): 

https://www.tarragona.cat/empreses/tarragonaimpulsa

Les persones, empreses o centres educatius interessats 
en presentar-se tenen fins a la data que s’estableixi la 
convocatòria anual dels premis per tal de presentar la 
documentació que s’especifica a continuació a qualse-
vol OMAC de l’Ajuntament de Tarragona.

4.1. PROJECTES D’ALT VALOR AFEGIT

a. Sol·licitud segons model normalitzat, signada per 
totes les persones que formen part de l’equip pro-
motor.

b. Còpia del document identificatiu vigent de  totes les 
persones que participen en el projecte.

c. Resum executiu.

d. Presentació comercial del projecte.

4.2. PROJECTES EMPRESARIALS AMB VALOR 
PER LA CIUTAT

a. Sol·licitud segons model normalitzat, signada per 
totes les persones que formen part de l’equip pro-
motor.

b. Còpia del document identificatiu vigent de  totes les 
persones que participen en el projecte.

c. Resum executiu amb la descripció breu dels contin-
guts del pla d’empresa (màxim dues pàgines en su-
port paper i digital) en el qual es destaquin els aspec-
tes més rellevants del projecte de la nova empresa.

d. Pla d’empresa (en suport paper i digital i amb un 
màxim de 30 pàgines) que inclogui com a mínim: 

- Presentació del projecte que inclogui l’origen i 
l’evolució del projecte, l’equip promotor i la idea.

- Pla de màrqueting (proposta de valor, descripció 
del producte/servei ofertat, anàlisi de l’entorn i 
del mercat, així com polítiques de producte/ser-
vei, de comunicació, de distribució, de preus i de 
serveis associats) 

- Pla de producció (procés de producció i operaci-
ons, infraestructura, equipament i organigrama, 
pla tecnològic, gestió d’existències, determinació 
costos, gestió de la qualitat i seguretat, higiene i 
gestió mediambiental)

- Pla d’organització (estructura organitzativa, plani-
ficació de recursos humans i polítiques de gestió 
de personal)

- Pla jurídicofiscal (forma jurídica, obligacions fiscals 
i cobertura de responsabilitats, marques i patents, 
etc.)

- Pla econòmic i financer (pla d’inversions, pla de 
finançament, previsió de tresoreria, previsió de 
compte de resultats, punt d’equilibri i balanç de 
la situació)

- Anàlisis DAFO

e. Vídeo de presentació d’una durada màxima de 60 
segons, en format wmv, mpeg, avi o mov.

f. Declaració responsable conforme el beneficiari no 
es troba incurs en cap de les prohibicions per obte-



8

BASES
nir la condició de beneficiari. En el cas que es tracti 
d’un grup o equip de persones caldrà justificar-ho 
per part de tots els participants (l’Ajuntament es re-
serva el dret a comprovar que el beneficiari es trobi 
al corrent de pagament amb l’Ajuntament i que no 
tinguin cap subvenció pendent de justificar). 

g. Declaració d’acceptació de que les notificacions de 
deficiències i requeriments d’informació comple-
mentària es facin mitjançant correu electrònic.

Per a la subcategoria de millors idees de projectes 
d’empresa, caldrà presentar, a més de la documenta-
ció esmentada:

- Declaració responsable de constitució d’una nova 
empresa, que no prové de la transformació jurídica 
d’una empresa preexistent i que en constituir-se no 
superarà els 10 treballadors i que fixarà el domicili 
fiscal i el centre de treball (si s’escau) a l’àrea d’in-
fluència de Tarragona.

Per a la subcategoria de millors empreses de nova cre-
ació caldrà a més presentar:

- Fotocòpia de l’alta censal de l’activitat (model 036-037).

- Fotocòpia del CIF de l’empresa.

- Certificat de l’Agència tributària segons l’empresa no 
té pagaments pendents en el moment de presentar 
la sol·licitud.

- Fotocòpia de l’Informe de vida laboral dels promo-
tors/es emès per la Tresoreria General de la Segure-
tat Social actualitzat.

- Fotocòpia de la Llicència d’activitat municipal, si 
s’escau.

4.3. PREMIS A LA PROMOCIÓ DE L’EMPRENEDORIA 
PER A CENTRES EDUCATIUS

a. Sol·licitud segons model normalitzat, signada pel re-
presentant legal del centre. Aquest formulari recollirà, 
entre d’altres, les dades de contacte del centre educa-
tiu i l’esquema de la informació requerida per la pre-
sentació del programa educatiu sobre emprenedoria.

b. Còpia del document identificatiu del centre educatiu.

5.1. PROJECTES D’ALT VALOR AFEGIT

Els guanyadors de les beques per a projectes en fase 
d’incubació es valoraran en base a:

- Presentació del projecte.

- Qualitat conceptual (innovació, descripció objectius i 
proposta de valor.

- Impacte potencial en el mercat.

- Viabilitat de la idea negoci

- Pertinença i involucració en el programa

Els guanyadors de les beques per a projectes en fase 
d’acceleració es valoraran en base a:

- Maduresa del projecte

- Atractiu de la oportunitat i potencial de creixement

- Consistència del model de negoci i estratègia d’arri-
bada al mercat

- Base tecnològica i caràcter innovador i disruptiu

- Escalabilitat amb gran potencial de creixement

- Qualitat en la definició de la proposta

- Equip de persones amb capacitat i actitud per em-
prendre el projecte

 BASE 5 

CRITERIS D’ATORGAMENT
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5.2. PROJECTES EMPRESARIALS AMB VALOR 
PER LA CIUTAT

Es tindran en compte els següents criteris per la valora-
ció de les sol·licituds:

Anàlisi del model de negoci i previsions de creixement. 
Viabilitat tècnica, comercial, organitzativa i econòmi-
co-finançera  (35%)

- Nivell de maduració de la idea de negoci 

- Potencial de creixement de l’empresa  i capacitat 
d’expansió.

- Capacitat d’implementació de la idea de negoci, opor-
tunitat i possibilitats real de penetració en el mercat 
en el context de Tarragona.

- Viabilitat tècnica i econòmica.

- Viabilitat financera.

- Valoració dels objectius lligats a la millora social: gè-
nere, RSC, col·lectius en risc, impacte ambiental i for-
ma jurídica cooperativa.

Innovació i originalitat del projecte final (20%)

- Descripció del valor afegit del projecte.

- Innovació en els processos i/o productes.

Equip emprenedor (25%)

- Dedicació del equip emprenedor al projecte.

- Coneixements i experiència en l’àmbit del projecte 
empresarial en relació al producte o servei. Com-
plementarietat del equip en aquests coneixements i 
experiència.

- Coneixements i experiència en direcció i gestió em-
presarial. Complementarietat del equip en aquests 
coneixements i experiència.

- Competències emprenedores dels integrants del 
equip més enllà de l’àmbit empresarial.

Potencial de creació de llocs de treball i qualitat dels 
mateixos (10%)

- Número de llocs de treball directes que es crearan.

- Repercussió en llocs de treball indirecte que es gene-
raran en altres empreses, col·laboradors i socis.

- Repercussió compres en el territori.

Vídeo (10%)

- Presentació audiovisual del projecte empresarial.

5.3. PREMIS A LA PROMOCIÓ DE L’EMPRENEDORIA 
PER A CENTRES EDUCATIUS

Es tindran en compte els següents criteris per la valora-
ció de les sol·licituds:

- Claredat de la proposta presentada: 10 punts

- Coherència del projecte amb les necessitats detecta-
des: 10 punts

- Definició d’objectius concrets: 10 punts

- Fomenta la col·laboració amb altres entitats del ter-
ritori: 15 punts

- El projecte aporta propostes de valor, aspectes inno-
vadors: 15 punts

- Les accions del projecte són coherents amb els objec-
tius del projecte: 10 punts

- Grau de compliment dels objectius fixats: 20 punts 

- L’acreditació  del grau de realització de les activitats 
del projecte a partir de la  documentació gràfica lliu-
rada: 10 punts
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 BASE 6 

CONVOCATÒRIA

 BASE 7 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
I JURAT QUALIFICADOR

El calendari quedarà establert anualment a la convo-
catòria dels premis que es publicarà convenientment al 
Butlletí Oficial de la Província.  A la mateixa es fixaran 
dates i imports que es podran variar sempre que esti-
guin consignats pressupostàriament per l’òrgan corres-
ponent de l’Ajuntament de Tarragona.

Qualsevol comunicació per part de l’Ajuntament de Tar-
ragona per al requeriment de la documentació neces-

sària per a la participació en els premis que no s’hagi 
adjuntat a la sol·licitud o que no reuneixi els requisits, 
es farà mitjançant un correu electrònic a l’adreça que 
figuri a la sol·licitud, i es donarà un termini de 10 dies 
per presentar-la, amb indicació de què si no es fan, 
se’ls tindrà per desistits, prèvia notificació de la resolu-
ció que s’haurà de dictar en els termes de l’art. 42 de 
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

7.1. PROJECTES D’ALT VALOR AFEGIT

La composició del jurat qualificador de les beques per 
a projectes en fase d’incubació serà la següent:

- El/la Conseller/a d’Educació, Ocupació i desenvo-
lupament econòmic de l’Ajuntament de Tarragona, o 
persona en qui delegui.

- Una persona tècnica de l’àrea de Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament de Tarragona

- Una persona tècnica del Centre Internacional San-
tander Universidades.

- Un/a representant de la Universitat Rovira i Virgili.

- Un/a representant del Banc Santander.

- Un/a  representant de SECOT.

La composició del jurat qualificador de les beques per 
a projectes en fase d’acceleració serà la següent:

- El/la Conseller/a d’ d’Educació, Ocupació i desenvo-

lupament econòmic de l’Ajuntament de Tarragona, o 
persona en qui delegui.

- Una persona tècnica de l’àrea de Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament de Tarragona

- Una persona tècnica de Telefònica.

- Dos tècnics experts externs a l’àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Tarragona relacionats 
amb els reptes de cada convocatòria.

7.2. PROJECTES EMPRESARIALS 
AMB VALOR PER LA CIUTAT

Les sol·licituds presentades seran avaluades per un 
jurat tècnic format per personal tècnic del Tarragona 
Impulsa que preseleccionarà els sis millors projectes 
de cada categoria. Els projectes presentats seran ana-
litzats i valorats pel jurat tècnic que podrà demanar do-
cumentació complementària. 

Els vídeos dels projectes finalistes es penjaran al canal 
de Youtube de l’Ajuntament de Tarragona per tal que 
la ciutadania els pugui visionar i donar el seu suport a 
l’emprenedor/a o empresa que consideri. A les 24:00 
h. del setè dia es tancarà la recollida de votacions. No-
més es tindran en compte els m’agrada comptabilitzats 
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al canal obert per l’Ajuntament específicament pel visi-
onat dels vídeos. Aquesta votació pública representarà 
el 10% de la puntuació total.

Posteriorment, l’equip tècnic farà una proposta valora-
da de selecció dels sis millors projectes de cada cate-
goria. Aquest informe incorporarà la descripció de tots 
els projectes presentats així com la motivació de selec-
ció dels sis projectes seleccionats. El Jurat Qualificador 
haurà de ratificar la selecció dels finalistes.

Posteriorment, es reunirà el Jurat Qualificador per se-
leccionar els projectes guanyadors en base als criteris 
d’avaluació indicats a les bases. Els projectes selec-
cionats hauran de fer una presentació de cinc minuts 
davant del Jurat Qualificador. 

Aquest estarà integrat per entitats representatives de 
l’àmbit econòmic i empresarial de la ciutat. Estarà pre-
sidit pel Conseller de Treball i Activació Econòmica de 
l’Ajuntament de Tarragona, o persona en qui delegui.

La composició del Jurat Qualificador serà la següent:

- El/la Conseller/a d’ Educació, Ocupació i Desenvo-
lupament econòmic de l’Ajuntament de Tarragona, o 
persona en qui delegui.

- Una persona tècnica de l’àrea de Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament de Tarragona.

- Un/a representant de la Confederació d’Empresarial 
de la Província de Tarragona (CEPTA).

- Un/a  representant de la Cambra de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Tarragona.

- Un/a representant de la Universitat Rovira i Virgili.

- Un/a representant de la Universitat Oberta de Catalunya.

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

- Un/a representant de l’Agència Catalana per la Com-
petitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).

- Un/a  representant de SECOT.

- Un/a representant de la Jove Cambra Internacional 
de Tarragona.

- Un/a Secretari/secretària, amb veu però sense vot.

Les persones membres del Jurat Qualificador seran 
designades per l’Alcaldia, a proposta del Conseller de 
Treball i Activació Econòmica i de les diferents entitats.

El procediment de concessió dels premis es tramitarà 
en règim de concurrència competitiva. 

Els Acords del Jurat Qualificador s’han d’adoptar, com a 
mínim, per la majoria simple dels membres que hagin 
participat en el procés de deliberació. 

L’Ajuntament es reserva el dret de deixar deserts els 
premis en qualsevol de les categories o en totes, si les 
propostes presentades no reuneixen els requisits mí-
nims que estimin els membres del jurat o si cap d’elles 
resulta prou satisfactòria, així com el d’atorgar-los ex 
aequo, d’acord amb els criteris de valoració i les pon-
deracions obtingudes.

7.3. PREMIS A LA PROMOCIÓ DE L’EMPRENEDORIA 
PER A CENTRES EDUCATIUS

Les sol·licituds presentades seran avaluades per un ju-
rat integrat per tècnics d’emprenedoria del Tarragona 
Impulsa que seleccionaran el millor projecte d’aquesta 
categoria.

L’Ajuntament es reserva el dret de deixar deserts els 
premis si les propostes presentades no reuneixen els 
requisits mínims que estimin els membres del jurat o si 
cap d’elles resulta prou satisfactòria, així com el d’ator-
gar-los ex aequo, d’acord amb els criteris de valoració i 
les ponderacions obtingudes.
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BASES
 BASE 8 

LLIURAMENT DELS PREMIS

 BASE 9 

OBLIGACIONS 
DE LES PERSONES PREMIADES

Un cop oberta la convocatòria dels Premis el president 
del jurat s’adreçarà a les institucions que formen part 

del jurat perquè nomenin la persona que les represen-
tarà, se’n farà la designació per Alcaldia.

En el termini màxim de 30 dies naturals, des de la reu-
nió del jurat, es donarà a conèixer el nom dels guanya-
dors/es en un acte públic de lliurament dels premis. 

Sens perjudici de les obligacions establertes en l’article 
14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, les persones premiades han de complir 
amb els següents compromisos i obligacions:

Els projectes guanyadors/es de qualsevol de les cate-
gories empresarials disposaran fins el 30 de desembre 
de l’any en curs per demostrar la constitució de la em-
presa, presentant a l’OMAC la següent documentació:

- Declaració censal de l’activitat corresponent (model 
036-037).

- Informe de vida laboral actualitzat emès per la Treso-
reria General de la Seguretat Social.

- Llicència o comunicació d’activitat municipal.

Cas de no fer-ho no percebran l’import metàl·lic del 
premi ni tindran accés al servei d’acompanyament i tu-
tories durant tres anys.

La participació en el premis implica l’acceptació íntegra 
de les bases per les quals es regeix, sense excepcions 
ni condicionants, així com de les decisions del jurat.

En qualsevol dels premis de les categories empresari-
als, en el cas de produir-se variacions en la forma jurí-
dica, el nombre de socis/es o en l’activitat econòmica 

respecte al projecte premiat, caldrà comunicar-ho a 
l’Ajuntament de Tarragona, que es reserva el dret de 
resoldre en funció dels termes d’aquesta.

Qualsevol incompliment dels terminis o procediments 
reflectits en aquestes bases implicarà la eliminació 
del/la candidat/a.

Si l’organització o el jurat detectessin la falsedat d’al-
guna de les dades aportades, s’acordarà la immediata 
eliminació d’aquest/a candidat/a. A tal efecte, tots els 
candidats autoritzen expressament al jurat a realitzar 
les consultes i esbrinaments que estimin convenients.

Aquests premis són compatibles amb l’obtenció d’al-
tres ajuts i aportacions de caràcter públic o privat. En 
el cas que existeixin, les persones beneficiàries han de 
comunicar-ho al Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajun-
tament de Tarragona.

És obligació dels beneficiaris sotmetre’s a les actua-
cions de comprovació i de control financer que pugui 
realitzar la intervenció general competent i a la retenció 
a compte de l’IRPF. 
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 BASE 10 

OBLIGACIONS 
DE L’ORGANITZACIÓ

 BASE 11 

UTILITZACIÓ 
DE LOGOS I MARQUES

 BASE 12 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
I INDUSTRIAL

Donar suport per l’elaboració del pla d’empresa, po-
sant a l’abast de les persones participants al concurs 
els recursos humans i informatius que s’estimin opor-
tuns per a la consecució dels objectius del concurs.

Preservar la confidencialitat de tots els projectes pre-
sentats. El títol del projecte, tal i com es presenta al do-
cument lliurat per participar serà del domini públic com 

a identificador del projecte. També seran de domini pú-
blic les característiques generals, el logotip, l’activitat, 
les principals fites i les persones integrants dels equips 
guanyadors. L’ús de la informació facilitada estarà limi-
tat a l’avaluació i el seguiment del projecte. Els mem-
bres del jurat qualificador es comprometen a guardar el 
secret sobre les dades que coneguin de cada projecte 
en base a la documentació aportada pels participants.

Garantir la publicitat d’aquest concurs. Anunciar-lo a la 
premsa local i fer difusió general a l’apartat notícies i 
novetats de la web municipal (www.tarragona.cat) i a 
la web del Servei Municipal d’Ocupació 
(http://tarragonaimpulsa.tarragona.cat).

En qualsevol de les activitats organitzades pels premi-
ats o per les empreses constituïdes, així com en els 
seus fulletons publicitaris, pàgina web, aparicions en la 

premsa o qualsevol altre mitjà promocional apareixerà 
en lloc convenientment destacat la menció del premi 
obtingut de l’Ajuntament de Tarragona.

Els premiats es comprometen a respectar i aplicar la 
normativa d’ús de marques i logos.

L’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret de revoca-
ció de l’autorització a l’ús de la marca i el logotip de la 
que resulta titular.

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

Els treballs no es podran utilitzar ni distribuir sense el 
consentiment explícit de l’autor. No obstant, les per-
sones participants atorguen de forma expressa el seu 
consentiment explícit per a l’ús i distribució de sinopsi 
o material divulgatiu dels treballs presentats en aquest 
Concurs, tant per als fins de l’organització i la celebra-
ció del mateix, com als divulgatius, presents o futurs, 

que consideri adequat l’Ajuntament de Tarragona.  

Totes les persones participants, incloses les no premia-
des, es comprometen a que les propostes que presen-
tin siguin originals i que la cessió senyalada al paràgraf 
anterior no vulnera disposicions normatives ni drets de 
terceres persones i a que estiguin lliures de càrregues, 
gravàmens i drets de tercers.

Les persones participants mantindran indemne en tot 
moment a l’Ajuntament de Tarragona davant reclama-
cions de terceres persones i seran responsables assu-
mint integrament al seu càrrec qualsevol cost o càrrega 
pecuniària que es pogués derivar a favor de terceres 
persones com a conseqüència d’accions, reclamacions 
o conflictes derivats de l’incompliment de les obligaci-
ons establertes en aquestes bases.
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BASES
 BASE 13 

LOPD

 BASE 14 

ACCEPTACIÓ 
DE TERMES I CONDICIONS

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Per-
sonal, les idees empresarials que es presentin al con-
curs, així com totes les dades, documentació i infor-
mació de qualsevol classe que subministrin, tindran 
caràcter confidencial i restringit i com a tals seran 
tractades per l’Ajuntament de Tarragona i la resta dels 
membres del jurat.

De conformitat amb la normativa en matèria de tracta-
ment de dades de caràcter personal, l’Ajuntament de 
Tarragona informa que és responsable d’un fitxer de da-
des de caràcter personal, en el que les dades contin-
gudes en els projectes presentats en aquests premis i 
aquells obtinguts mitjançant la candidatura als premis, 
inclosa l’adreça de correu electrònic, seran objecte de 
tractament per part de l’Ajuntament de Tarragona, amb 
la finalitat d’informar sobre la convocatòria i l’atorga-
ment dels premis, informació relacionada amb les acti-

vitats del Servei Municipal d’Ocupació i poder remetre 
als participants, per qualsevol mitjà, incloses les comu-
nicacions electròniques, informació sobre novetats, ac-
tivitats, productes i/o serveis o d’altra informació que 
pugui resultat del interès dels participants relacionades 
amb el servei d’emprenedoria i empresa de l’Ajunta-
ment de Tarragona.

Amb la presentació de la sol·licitud, els participants au-
toritzen expressament i inequívocament el tractament 
de les seves dades i la seva cessió per les finalitats 
mencionades a la resta d’entitats participants com a 
membres del jurat dels presents premis.

En el cas que els participants no desitgin que el trac-
tament de les seves dades es realitzi amb les finalitats 
descrites per part de l’Ajuntament de Tarragona o desit-
gi exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o 
oposició, hauran de remetre un correu electrònic amb 
la seva sol·licitud a tarragonaimpulsa@tarragona.cat 
o dirigir un escrit al Servei Municipal d’Ocupació (Tarra-
gona Impulsa) a la següent adreça: Av. Cardenal Vidal i 
Barraquer s/n, Edifici Tabacalera, Magatzem 1, 2a plan-
ta, 43005 de Tarragona.

La participació en aquest Concurs suposa l’acceptació 
íntegra dels termes i condicions i la submissió expressa 
a les decisions interpretatives de les bases elaborades 
pel Servei Municipal d’Ocupació.

Cada participant autoritza a tots els integrants del jurat 
qualificador per utilitzar el seu nom i la seva imatge en 
el material publicitari relacionat amb el Concurs, sense 
rebre cap contraprestació.

Els participants declararan responsablement que els 
treballs i els seus continguts aportats voluntàriament al 
concurs no infringeixen en drets de tercers.

Els participants seran responsables per les infraccions 
causades o que es puguin causar als drets de tercers 
amb la participació dels treballs  que presentin i pels 
seus continguts i hauran d’indemnitzar els tercers i, si 
s’escau, als membres del Tribunal qualificador que po-
guessin resultar afectats i a l’Ajuntament de Tarragona, 
pels danys i perjudicis en què incorrin per l’incompli-
ment de l’obligació abans descrita.
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En tot allò que no estigui previst en aquestes bases, 
s’estarà al que determini la normativa d’administració 
local d’aplicació en aquest Ajuntament o, si és el cas, 
pel que dictamini el jurat, el qual, si  escau, s’ajustarà 
en tot cas a la normativa d’aplicació.

 BASE 15 

VIGÈNCIA

 BASE 16 

NORMATIVA APLICABLE

Aquestes bases tindran vigència indefinida salvat 
s’acordi modificació o derogació expressa. Cada any 
s’actualitzaran la convocatòria amb les dades relatives 
a la partida pressupostària i les dates de convocatòria 
i lliurament de documents sense que això alteri la vali-
desa de les bases.
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