
 
 

BASES XV EDICIÓ PREMI JOVE EMPRENEDOR/A DE L’ALTA RIBAGORÇA 
 
 
1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions per regular l’atorgament de premis per part 
del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça a les millors iniciatives empresarials de la comarca 
nascudes durant l’any 2019. 
 
La convocatòria de la XV edició del premi Jove Emprenedor/a de l’Alta Ribagorça, es realitza 
amb la finalitat de fomentar la cultura emprenedora i d’autoocupació com a instruments de 
dinamització econòmica de la comarca, reconeixent i facilitant la posada en marxa de les 
iniciatives empresarials més innovadores i necessàries a l’Alta Ribagorça.  
 
2. DEFINICIÓ I FINANÇAMENT 
 
Aquests premis tenen naturalesa de subvenció i estan finançats pel Consell Comarcal de l’Alta 
Ribagorça, amb el suport de la Direcció General de Joventut. 
 
3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 
 
Podran participar al concurs tots aquells projectes empresarials que, o bé s’hagin endegat, o bé 
hagin iniciat el procés d’endegar-se a la comarca de l’Alta Ribagorça entre l’1 de desembre de 
2018 i el 30 de novembre de 2019  (ambdós inclosos) i el titular dels quals sigui una persona de 
fins a 39 anys. 
 
Si es tracta d’una societat o cooperativa, 2/3 parts dels seus integrants hauran de complir aquest 
requisit. Si el nou projecte empresarial és fruit d’un traspàs de negoci caldrà justificar-ho 
mitjançant documentació notarial. 
 
4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
 
 Model de sol·licitud emplenat. 
 Projecte descriptiu de l’activitat en base a un guió preestablert o lliurament del pla 

d’empresa. 
 Fotocòpia compulsada del DNI (de tots els titulars de l’empresa en el cas d’una societat o 

cooperativa) 
 CIF de l’empresa en el cas de societats o cooperatives. 
 Per projectes endegats: alta d’autònoms i/o alta al cens d’activitats econòmiques. 
 Per projectes que hagin iniciat el procés d’endegar-se: petició de la llicència municipal 

d’activitats, i/o contracte o escriptures d’un local comercial... o qualsevol altra 
documentació que justifiqui la posada en marxa del negoci abans de finalitzar l’any 2019. 

 Acreditació de tenir treballadors (si s’escau) mitjançant còpia de contractes i TC1/TC2. 
 
 
 
 



 
 
 
5. MODALITAT DELS PREMIS 
 
El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça lliurarà tres premis en metàl·lic que es dotaran de 
diferents quantitats en funció de la seva classificació: 
 
Primer premi:  1.500 euros 
Segon premi: 1.000 euros 
Tercer premi: 500 euros 
 
6. COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES DEL JURAT 
 
El jurat del premi estarà format per: 
 
President: Presidenta del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça 
Primer Vocal: Consellera de Joventut del Consell Comarcal 
Vocal: Gerent del Consell Comarcal 
Vocal: Representant del Serveis de Promoció Econòmica del Consell Comarcal 
Vocal: Tècnica de Joventut del Consell Comarcal 
Cada ajuntament de la comarca podrà aportar un representant (si ho considera escaient) 
 
El jurat serà l’encarregat d’avaluar els projectes presentats, deliberarà i designarà els 
guanyadors del concurs en base als criteris establerts. Els acords del jurat, que es regiran per 
majoria simple dels seus membres seran inapel·lables, podent declarar desert algun dels premis. 
El jurat es reserva la competència de resoldre qualsevol eventualitat que pugui sorgir en el 
procés de deliberació i atorgament dels premis. 
 
7. CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS PROJECTES 
 
Els criteris que el jurat tindrà en compte per avaluar les propostes seran els següents: 
 
 Originalitat i grau d’innovació de la proposta. 
 Creació de llocs de treball. 
 Viabilitat tècnica i econòmica. 
 Beneficis i avantatges pel municipi o per la comarca. 
 Inversió econòmica realitzada. 
 
8. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES 
 
Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina Jove o al registre general del Consell Comarcal de 
l’Alta Ribagorça fins el dia 2 de desembre de 2019 a les 15 hores. Caldrà presentar la 
documentació requerida en un sobre tancat. 
 
La documentació necessària per participar al concurs es podrà trobar a la pàgina web 
www.altaribagorça.cat o bé recollir-se a: 
 
 Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert) 
 Oficina Jove de l’Alta Ribagorça (C. Canaleta, 11 - 25520 El Pont de Suert) 



 
 

 
9. LLIURAMENT DE PREMIS 
 
El lliurament de premis tindrà lloc el dia 13 de desembre de 2019 a les 13 hores a la seu del 
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça. 
 
 
10. ALTRES CONSIDERACIONS 
 
La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de tots els punts d’aquestes 
bases, de manera que es podran excloure de la convocatòria els treballs que no compleixin les 
condicions establertes. 
 

 

 

 

 


