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al millor projecte  
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Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Tens una idea innovadora?  
Vols fer realitat el teu projecte?  
Has pensat a crear el teu propi  
lloc de treball? 
Sí vols ser protagonista del teu destí i no dependre del mercat laboral, 
ara tens una bona oportunitat. 

Sí ets estudiant de la URV i vols desenvolupar un projecte de negoci 
de qualsevol tipus, o si el vols realitzar conjuntament amb els teus 
companys, ara pots optar a un ajut del Ministeri d’Educació que et 
permetrà iniciar els primers passos de l’activitat i rebre el suport de 
professors experts en emprenedoria.

Cal que t’inscriguis al concurs abans del 18 de març de 2011 a través 
d’una de les pàgines web següents:

http://www.urv.cat/catedres/catedra_emprenedoria/index.html

http://www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/emprenedoria/
index.html

I després podràs preparar el teu pla d’empresa, tal com s’indica a les 
bases del concurs. A la Càtedra d’Emprenedoria i Creació d’Empreses 
trobaràs el suport que necessitis per elaborar el projecte.

La data final per a la presentació és el 30 de maig de 2011, i a partir 
d’aquesta data una comissió avaluarà els diferents projectes d’acord 
amb els criteris que consten a les bases del concurs. El guanyador rebrà 
un premi de 2.500 € i els vuit millors projectes participaran  
gratuïtament en el Campus d’Estiu d’Emprenedoria, organitzat  
per la Xarxa d’Emprenedoria Universitària a Vic durant 
el mes de juliol.

Ara és el moment! No deixis passar aquesta  
oportunitat per fer realitat el teu projecte.

http://www.urv.cat/catedres/catedra_emprenedoria/index.html 
http://www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/emprenedoria/index.html



bases reguladores  
i convocatòria del premi 2011bases:

1 // Objecte de la convocatòria
La Universitat Rovira i Virgili convoca 
el Premi al millor projecte acadèmic 
de creació d’empreses de la URV, 
amb el suport econòmic del Ministeri 
d’Educació, segons conveni signat 
entre ambdues institucions amb la 
idea d’identificar i premiar el millor 
projecte de creació d’empreses 
desenvolupat pels estudiants de 
primer o segon cicle o grau de la URV 
durant el curs 2010-2011.

2 // Treballs
Els treballs han d’estar relacionats 
amb qualsevol de les branques 
de coneixement incloses als plans 
d’estudi de les universitats espanyoles: 
arts i humanitats, ciències, ciències de 
la salut, ciències socials i jurídiques, 
enginyeria i arquitectura.
Els diferents treballs que es presentin 
al concurs han d’haver estat realitzats 
per l’autor/a o autors/es, ser originals 
i haver-se preparat expressament als 
efectes d’aquesta convocatòria.
En el cas que els autors no tinguin 
intenció de fer realitat el seu projecte 
de creació d’empresa dins dels dos 
anys següents a la convocatòria, 
la URV, a través de la Càtedra 
d’Emprenedoria i Creació d’Empreses, 
podrà decidir la publicació d’alguns 
treballs un cop signat el vistiplau per 
part dels autors. Per a aquest procés, 
la URV i els autors s’acolliran a la 
Normativa de propietat industrial i 
intel·lectual de la URV.  

3 // Condicions / Requisits per 
participar-hi
Pot participar en aquesta convocatòria 
qualsevol estudiant dels estudis de 
primer o segon cicle o grau matriculats 
a la URV durant el curs 2010-2011. 
Els estudiants poden participar-hi 
individualment o en grups de fins a un 
màxim de quatre estudiants. En el cas 
de treballs en grup, un dels estudiants 
ha de ser-ne nomenat coordinador.

 

4 // Inscripcions
Per participar en el concurs cal 
formalitzar la corresponent inscripció 
mitjançant el formulari que es 
disposa a la web de la Càtedra 
d’Emprenedoria i Creació d’Empreses 
i a la del Centre de Transferència de 
Tecnologia i Innovació de la FURV, 
on ha de figurar el nom, el DNI i el 
número URV de l’estudiant, en el cas 
que s’hi participi individualment, o de 
tots els estudiants i la identificació del 
coordinador, en el cas que es presentin 
en grup. 
La data límit per formalitzar les 
inscripcions és el 18 de març de 2011 
a les 18.00 hores.
Durant la preparació del pla 
d’empresa, els participants que ho 
desitgin podran rebre l’assessorament 
i orientació de la Càtedra 
d’Emprenedoria i Creació d’Empreses.

5 // Requisits per a la 
presentació de treballs 
El treball presentat ha de seguir les 
següents pautes:
Memòria de pla d’empresa, amb 
una extensió màxima de 25 pàgines, 
seguint el guió proposat per la Guia 
per a l’elaboració del pla d’empresa 
d’INICIA (Generalitat de Catalunya) 
per a la realització de plans de negoci. 
Pla de viabilitat economicofinancera, 
que es pot elaborar mitjançant el 
programa de suport URV-PE, elaborat 
per la Càtedra d’Emprenedoria i 
Creació d’Empreses, o de qualsevol 
model de pla d’empresa elaborat en 
Excel o similar.
Tant la Guia per a l’elaboració del pla 
d’empresa com el programa URV-PE 
es troben disponibles a la web de la 
Càtedra d’Emprenedoria i Creació 
d’Empreses (http://www.urv.cat/
catedres/emprenedoria).

6 // Termini i lloc de 
presentació dels treballs
La inscripció i els treballs han de ser 

presentats i lliurats al Registre de la 
URV, carrer de l’Escorxador, s/n, de 
Tarragona, o en la forma que estableix 
l’article 38 de la Llei 30/1992, 26 
de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
En el cas que el treball s’enviï per 
correu certificat, la presentació de la 
documentació a l’oficina de correus 
corresponent s’ha de fer d’acord amb 
el que disposa l’article 31 del Reial 
decret 1829/1999, de 3 de desembre, 
en un sobre obert, per tal que la 
sol·licitud, l’escrit o la comunicació 
adreçat a la Universitat sigui datat i 
segellat abans de ser certificat. Si la 
sol·licitud no està datada i segellada 
per l’oficina de correus corresponent, 
s’entendrà com a data vàlida de 
presentació aquella en què tingui 
entrada al Registre General de la 
Universitat.
La documentació hau de venir 
acompanyada d’una declaració jurada 
dels autors confirmant l‘originalitat del 
treball presentat. 
El termini de presentació de treballs 
finalitza el 30 de maig de 2011 a les 
18.00 hores.

7 // Compatibilitat
Aquest ajut és compatible amb 
l’obtenció d’altres ajuts, premis o 
subvencions procedents de qualsevol 
de les administracions o entitats 
públiques o privades, nacionals o 
internacionals. Així mateix, també és 
compatible amb la resta d’ajuts que 
atorga el Consell Social amb càrrec als 
seus pressupostos. 

8 // Composició de la comissió 
de selecció 
La comissió de selecció que actuarà 
com a jurat del premi estarà formada 
per:

• El vicerector/a de Transferència i 
Innovació

• Un tècnic de la Gerència 
competent en la matèria de 

transferència i innovació, designat 
pel vicerector/a de Transferència i 
Innovació.

• La vicerectora d’Estudiants i 
Comunitat Universitària.

• El director de la Càtedra 
d’Innovació.

• El director de la Càtedra 
d’Emprenedoria i Creació 
d’Empreses.

• La directora del Centre de 
Transferència de Tecnologia i 
Innovació de la FURV

• Un membre del personal docent 
i investigador relacionat per 
la seva activitat professional 
amb la matèria d’innovació i 
emprenedoria, designat per la 
vicerectora de Transferència i 
Innovació.

9 // Criteris de valoració 
La selecció dels millors projectes 
es farà atenent al seu esperit 
emprenedor.  
Es valorarà específicament: 
CriterI Ponderació
• Grau d’innovació i/o originalitat  

del projecte 14%
• Nivell de desenvolupament i  

viabilitat 12% 
 • Capacitat de generar llocs de treball 

i qualitat de l’ocupació 6%  
• Potencial d’internacionalització 6%
•  Aprofitament dels recursos 

disponibles 5%
•  Sostenibilitat del projecte 5%
• Perfil i idoneïtat de l’equip 

emprenedor 10% 
• Nivell d’implicació real  

dels emprenedors 12%
• Responsabilitat social del projecte 5%
• Viabilitat tècnica, econòmica i 

financera 15%
• Coherència amb el mercat i viabilitat 

comercial 10%

La valoració de cada criteri serà 
ponderada d’acord amb el nivell 
d’importància que s’indica.
Els deu millors projectes tindran 
la condició de finalistes i faran 
una presentació pública davant 
la comissió de selecció. Aquesta 
serà el dia 2 de juny de 2011, a les 
10 del matí, al lloc que s’indicarà 
oportunament.

10 // Responsabilitat del 
material i confidencialitat
El jurat avaluador dels projectes es 
compromet a mantenir la màxima 
confidencialitat respecte a les idees 
i projectes presentats.

11 //  Dotació econòmica 
El premi està dotat amb 2.500 euros 
que es destinaran a l’anàlisi i estudi 
de la viabilitat del projecte.
La Comissió podrà declarar deserta 
la concessió de l’ajut.
La Universitat podrà concedir 
mencions honorífiques a altres 
projectes que consideri d’una alta 
qualitat.

12 // Altres dotacions
Els vuit projectes que obtinguin 
la millor qualificació del jurat 
seran convidats a participar 
gratuïtament en el Campus d’Estiu 
d’Emprenedoria, organitzat per la 
Xarxa d’Emprenedoria Universitària 
(XEU), que tindrà lloc els dies 7 i 8 
de juliol de 2011 a la Universitat 
de Vic.

13 // Resolució de la 
convocatòria
El procediment de la concessió 
d’aquest ajut és el de concurrència 
competitiva, i el termini per resoldre 
la convocatòria és de tres mesos a 
comptar de la data d’acabament del 
termini per presentar els treballs.
La comissió de selecció no 
admetrà els projectes que no 
compleixin aquestes bases i haurà 
de justificar-ne la no-admissió. El 

secretari o secretària de la comissió 
ho comunicarà a les persones 
interessades i els retornarà les 
còpies lliurades.
La resolució de la comissió de 
selecció es donarà a conèixer per 
comunicació escrita a la persona 
guardonada i, públicament, a través 
de qualsevol altre mitjà que el jurat 
consideri oportú. 
Els aspectes que no estiguin 
regulats en les bases els resoldrà la 
comissió de selecció.
Contra la resolució de la comissió 
de selecció es pot interposar una 
reclamació davant del rector de 
la URV en el termini d’un mes 
a comptar des de l’endemà de 
la notificació o la publicació del 
resultat.

14 // Comunicació al 
Ministerio de Educación
La Universitat comunicarà la 
selecció dels millors projectes a 
la Direcció General de Formació 
i Orientació Universitària del 
Ministeri d’Educació, abans de final 
de juny de 2011.

15 // Acceptació de les bases.
La participació en aquesta 
convocatòria comporta la plena 
acceptació d’aquestes bases.

16 // Normativa d’aplicació
En tot el que no preveuen 
expressament aquestes bases s’hi 
apliquen els preceptes continguts 
al capítol IX del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre; els preceptes 
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, 
i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i del procediment de 
les administracions públiques de 
Catalunya.


