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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE PALMA
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA PALMAACTIVA-

858

PalmaActiva.- Anunci de les bases reguladores i convocatòria del XVII Concurs de premis als millors
projectes empresarials de l’any 2019. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions
ID 437818

Per resolució de gerència núm. PAC 201900058, de data 30 de gener de 2019, s’aprovà la convocatòria i les bases reguladores del XVII
Concurs de premis als millors projectes empresarials de l’any 2019. Es publiquen les esmentades bases per a general coneixement.

Palma, 1 de febrer de 2019
La gerent
Susana Rincón Otero

BASES
1.- Objectiu General

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/16/1026585

Els “XVII Premis PalmaActiva als millors projectes empresarials” es lliuren per concurrència competitiva i tenen com a objectius:
-Contribuir a la creació d'empreses
-Estimular el creixement de l’economia local, així com l’ocupació que se’n deriva.
2.- Destinataris
Poden participar al concurs les persones físiques majors d’edat i les persones jurídiques. Les persones físiques poden participar
individualment o en grup (participació col·lectiva) i les persones jurídiques ho poden fer sota qualsevol de les formes legalment previstes a
l’ordenament jurídic. Tant les persones físiques com les jurídiques poden tenir o no alta censal i d’activitat.
Si compten amb alta censal i d’activitat -desenvolupen activitat econòmica-, tant per a les persones físiques com per a les jurídiques, aquesta
haurà de ser inferior a 3 anys d’alta censal comptadors des de l’inici del termini per a presentació de sol·licituds de participació indicat a les
presentes bases.
La participació es fa mitjançant la presentació d’un projecte empresarial, entès com un projecte per a desenvolupar una idea de negoci per a
dur a terme una activitat econòmica.
A més, no podran incorre en cap dels següents:
-Només és podrà presentar sol·licitud per a participar amb un sol projecte. Si es presentessin sol·licituds de participació a més d’un
projecte es requerirà al sol·licitant per a que n’opti per un sol projecte i participació, i presenti la baixa als altres projectes.
-No podran participar els projectes que hagin estat guardonats a anteriors edicions d’aquest concurs.
-No podran participar els projectes que formin part de l’edició en vigor del programa EXPLORER de Santander Universidades i
CISE –Centro Internacional Santander Emprendimiento- en el que també participa PalmaActiva (antics Premis YUZZ).
3.- Aplicacions pressupostàries
El crèdit total assignat a la present convocatòria és de 14.350,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 40/43310/48900/00 del pressupost
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de PalmaActiva de 2019.
4.- Projectes elegibles
Es poden presentar projectes d’empresa sobre qualsevol activitat econòmica lícita relacionada amb els sectors emergents i l’economia
creativa.
Es consideren sectors emergents: el turisme sostenible, l’economia social i solidària i el comerç electrònic, i també totes aquelles activitats
que incorporin un alt grau d’innovació social o tecnològica a criteri del Jurat.
Es considera economia creativa: el model econòmic on tenen més pes els actius humans, les seves idees i creativitat, que les màquines, per a
poder ésser més competitius en el món de l’empresa.
5.- Premis
El concurs està integrat per premis dineraris i en espècie.
Premis dineraris per import total de 11.500 €
1. Millor projecte empresarial per import de 5.000 €
2. Millor projecte emprenedor per import de 2.000 €
3. Millor projecte d'economia social per import de 2.500 €
4. Millor projecte de dones emprenedores per import de 2.000 €
Els projectes presentats al concurs que no comptin amb alta fiscal i d’activitat -ja siguin persones físiques o jurídiques- a la data de
presentació, optaran als premis millor projecte emprenedor, millor premi d’economia social i millor projecte dones emprenedores.
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Els projectes presentats al concurs que sí comptin amb alta fiscal i d’activitat -ja siguin persones físiques o jurídiques- a la data de
presentació, optaran als premis millor projecte empresarial, millor premi d’economia social i millor projecte dones emprenedores.
Els sol·licitants participaran -conforme als paràgrafs anteriors- a totes les categories, no triant-se categoria concreta.
Participaran a la categoria de dones emprenedores els projectes individuals o els projectes col·lectius sense personalitat jurídica en què més
del 50 % dels integrants siguin dones. En el supòsit de persones jurídiques, el 50 % o més del seu capital social ha d’estar subscrit per dones.
Premis en espècie:
Juntament amb el premi dinerari s’atorgaran els següents premis en espècie. La renuncia a un o tots els premis en espècie no comportarà la
renuncia al premi dinerari. La renuncia al premi dinerari comportarà la renúncia a tots els premis en espècie.
Per al premiat com a millor projecte empresarial:
- 1 any d’estada gratuïta per un màxim de 2 persones a l’espai de coworking del Centre d’Empreses de PalmaActiva, conforme al
previst a les bases del Centre. O si el projecte és de base tecnològica i els promotors ho prefereixen, accés gratuït durant un màxim de
6 mesos a l’espai d’incubació col·laborativa (3a planta de l’Edifici Disset) del Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit).
- 1 entrada al South Summit que se desenvolupi a Espanya en 2019, per import màxim de 440 € .
- 1 Trasllat des de Palma a la ciutat espanyola on es realitzi el South Summit en 2019, per import màxim de 140 €.
- Presentació de sol·licitud d’aval de fins a 60.000 € a la societat de garantia recíproca ISBA SGR.
Per al premiat com a millor projecte emprenedor:
- 1 entrada al South Summit que se desenvolupi a Espanya en 2019 per import màxim de 440€.
- 1 trasllat des de Palma a la ciutat espanyola on es desenvolupi el South Summit en 2019, per import màxim de 140 €.
Per al premiat com a millor projecte d'economia social
- 1 entrada al South Summit que se desenvolupi a Espanya en 2019 per import màxim de 440 €.
- 1 Trasllat des de Palma a la ciutat espanyola on es realitzi el South Summit en 2019, per import màxim de 140 €.
Per al premiat com a millor projecte de dones emprenedores:
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- 1 entrada al South Summit que se desenvolupi a Espanya en 2019 per import màxim de 440 €.
- 1 Trasllat des de Palma a la ciutat espanyola on es desenvolupi el South Summit en 2019, per import màxim de 140 €.
6.- Òrgans
Aquest concurs consta de dos òrgans: òrgan gestor i comissió avaluadora.
L’òrgan gestor del concurs és l’Àrea de Promoció Econòmica i d’Emprenedoria de PalmaActiva, que portarà les tasques de registre i
admissió de sol·licituds, requeriments d’esmenes, comunicacions i notificacions i assumirà les funcions de secretaria de la Comissió
Avaluadora.
La Comissió Avaluadora és un òrgan col·legiat encarregat de la valoració dels projectes presentats i d’elevar proposta dels guanyadors a la
gerència de PalmaActiva per a la seva aprovació definitiva. També, si ho considera, podrà proposar declara deserta alguna o totes les
categories. Està integrada per dos tècnics de PalmaActiva junt amb diferents empresaris i responsables d’institucions proposats per
PalmaActiva. La seva composició i membres es publicarà a la web de PalmaActiva.
La gerència de PalmaActiva presidirà la Comissió Avaluadora i li correspon la competència per a l’atorgament dels premis. La seva resolució
d’atorgament de premis posarà fi a la via administrativa.
7. Fases del concurs:
7.1 Fase de presentació
Les sol·licituds de participació seran per a participar a totes les categories, no havent-se d’indicar participació a categoria concreta.
Les sol·licituds de participació es presentaran al registre de Palmaactiva del carrer Socors 22 de Palma, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a
divendres feiners, o per qualsevol dels mitjans i formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de les presents bases al BOIB i fins al 25 de febrer de 2019.
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La documentació a presentar a aquesta fase serà la següent:
- Instància-sol·licitud de participació degudament emplenada i signada, en el model que indiqui PalmaActiva, i que estarà disponible
a la seva web i físicament a les oficines de PalmaActiva al carrer Socors, 22 de Palma. Per a les participacions col·lectives, aquesta
serà signada pel presentant, que serà el qui representarà al grup de participants i amb qui es realitzaran totes les comunicacions i
notificacions.
- Declaració jurada signada per cada sol·licitant de l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, en el model que indiqui
PalmaActiva, que estarà disponible a la seva web i físicament a les seves oficines de PalmaActiva al carrer Socors, 22 de Palma.
L’òrgan gestor comprovarà d’ofici el compliment dels requisits de participació i requerirà -al seu cas- als sol·licitants perquè esmenin les
deficiències en el termini de deu dies hàbils, amb apercebiment que, cas contrari, es considerarà que han desistit de la seva sol·licitud.
L’òrgan gestor podrà requerir als sol·licitants -si ho considera necessari- perquè presentin les titulacions, certificats o autoritzacions
administratives oportunes.
Els sol·licitants que se presentin en forma agrupada designaran un representant a la seva sol·licitud, indicant el seu nom complet i dades de
contacte a efectes de notificacions. Si així no ho indiquessin o les dades fossin errònies, les comunicacions es realitzaran a la persona de
l’agrupació indicada en primer lloc.
Un pic presentada la sol·licitud de participació, no s’admetrà la incorporació de nous sol·licitants a la mateixa.
Els sol·licitants podran desistir de la seva sol·licitud en qualsevol moment. En els projectes col·lectius podran presentar desistiment o
renúncia part dels seus integrants - fins a la fase d’atorgament dels premis- sense que això comporti la renuncia o baixa del projecte de la
resta dels sol·licitants que no han renunciat.
Amb l’objectiu de facilitar instruments per a l’elaboració del model de negoci i redacció del pla d’empresa, PalmaActiva durà a terme
formació específica. L’assistència a la formació és obligatòria.
PalmaActiva publicarà el programa i calendari de la formació en la forma habitual a la seva la web.
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7.2 Fase formativa
Els promotors dels projectes hauran de realitzar un curs sobre creació d’empreses fins a un màxim de 40 hores de durada. La fase formativa
s’iniciarà l’endemà del termini de finalització de la fase anterior de presentació de projectes.
La formació presencial es realitzarà preferentment en horari d’horabaixa. Els mòduls, continguts i calendaris es publicaran a la pàgina web de
PalmaActiva.
L’assistència a aquesta fase és de caràcter obligatori i s’exigirà un mínim d’assistència del 60 % de la formació presencial per tal de poder
participar a la fase de premis.
Per comptabilitzar l’assistència en el cas de projectes col·lectius, almenys un dels promotors ha d’obtenir el certificat d’assistència del curs.
A la finalització del curs es lliurarà un certificat d’assistència nominatiu per a cada alumne participant. Per a obtenir-lo és necessari acreditar
una assistència mínima del 80 % de les classes presencials.
En cap cas s’emetrà un certificat d’aprofitament a nom del projecte.
Una vegada finalitzada la fase de formativa dels premis, el promotors dels projectes tindran la possibilitat de rebre dues sessions de suport
mitjançant assessorament individualitzat mitjançant el servei “PalmaActiva Assessora” que els ajudarà en la millora del seu pla d’empresa. El
termini en el qual es podrà sol·licitar cita serà de 15 dies hàbils posteriors al inici de la fase formació i la durada de les sessions serà d’un
màxim de 45 minuts.
8. Fase de valoració de projectes
Els promotors dels projectes que hagin superat el mínim d’assistència a la fase de formació podran participar a la fase de valoració de
projectes, amb la documentació següent, que es lliurarà en format imprès una còpia i format electrònic l’altra (WindowsOffice/OpenOffice i
suport USB):
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- Pla d’empresa del projecte que es presenta a concurs, en model lliure que no podrà superar les 40 pàgines DINA4 en cos de lletra
11. En tot cas, per aquells participants que ho desitgin, PalmaActiva disposarà d'un model de presentació de projectes que posarà a la
seva disposició.
- Un resum executiu de màxim 2 fulls DinA4, cos de lletra mida 11, en model lliure. En tot cas, per aquells participants que ho
desitgin, PalmaActiva disposarà d'un model de resum executiu que posarà a la seva disposició.
- Un vídeo de presentació del projecte en format lliure amb una durada màxima de 90 segons.
La presentació es farà dins el termini i les condicions que estableixi l’òrgan gestor.
La Comissió Avaluadora valorarà els projectes finalistes presentats segons els criteris següents, cada un dels quals puntuarà com s'indica fins
a sumar un màxim de 100 punts:
1.- Innovació i creativitat del producte ó servei - màxim de 15 punts
2.- Viabilitat tècnica i econòmica - màxim de 15 punts
3.- Coherència global del projecte - màxim de 15 punts
4.- Impacte econòmic i social en el territori - màxim de 15 punts
5.- Sostenibilitat mediambiental i social - màxim de 10 punts
6.- Capacitat de generar ocupació - màxim de 10 punts
7.- Viabilitat a curt termini - màxim de 10 punts
8.- Currículum acadèmic i professional dels promotors del projecte- màxim de 10 punts
La Comissió Avaluadora en el termini de 30 dies naturals, des de la finalització del període per a presentar la documentació de la fase de
valoració de projectes, avaluarà els projectes presentats i elevarà a la gerència de PalmaActiva proposta de concessió de premis per a la seva
resolució definitiva. Les deliberacions de la comissió són secretes.
Per a cada categoria de premi s’elevarà proposta d’un projecte guanyador i un projecte finalista, de forma que si un projecte premiat a una
categoria renuncia o no accedeix al premi, hi accedirà el finalista de la mateixa categoria. Si aquest també hi renuncies, se declararà la
categoria deserta. Igualment la comissió avaluadora podrà proposar la declaració de desert d’una o varies categories de premi.
Els noms dels sol·licitants i projectes guanyadors es donaran a conèixer en l’acte de lliurament de premis, com a reconeixement públic a tots i
cada un dels emprenedors participants.
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9. Abonament del premi
Els beneficiaris del premi són els promotors sol·licitants, empresaris individuals o entitats jurídiques constituïdes i els projectes constituïts,
solidàriament. Quan un projecte sigui premiat la baixa o renúncia d’algun dels sol·licitants d’un projecte col·lectiu comportarà la renuncia al
premi de la resta d’integrants del projecte que ha estat premiat.
Igualment cap dels sol·licitants integrants d’un projecte premiat es pot donar de baixa del mateix fins que hagin transcorregut els terminis de
prescripció previstos als articles 67 i 70 de Ordenança Municipal de Subvencions.
Per a aquells projectes que el seu alta empresarial i inici d’activitat -conforme al previst al projecte premiat- no comporti la constitució d’una
entitat amb personalitat jurídica, l’abonament es realitzarà als promotors a parts iguals. Per a aquells projectes que si comporti la constitució
d’una entitat amb personalitat jurídica, l’abonament es farà a n’aquesta.
Dins del termini màxim de 6 mesos següents a l’atorgament del premi, per a fer efectiu el seu cobrament els guardonats hauran de presentar
documentació acreditativa de l’alta d’activitat, que s’acreditarà mitjançant:
- En el cas de persones físiques i entitats no mercantils, amb la presentació d’instància–model acompanyada de còpia de l’alta censal
fiscal i alta al règim corresponent de la Seguretat social o altre equivalent de tots i cada un dels integrants del projecte premiat.
- En el cas d’entitats mercantils, amb la presentació d’instància–model acompanyada de l’alta d’activitat fiscal, de còpia dels estatuts
i escriptura de constitució degudament inscrits al registre mercantil -o altre al qual sigui preceptiva la seva inscripció - i alta al règim
corresponent de la Seguretat social o altre equivalent de/ls administradors de la mateixa.
Els premis estaran subjectes a la retenció fiscal corresponent conforme a la normativa en vigor en el moment del seu abonament.
La concessió dels presents premis és compatible amb qualsevol altre tipus de subvenció, premi o ajuda, excepte en l’indicat al paràgraf 2
destinataris d’aquesta convocatòria.
10.- Obligacions i incompliments dels beneficiaris
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Són obligacions dels beneficiaris dels premis:
a) Comunicar a l’òrgan gestor l’acceptació del premi en el termini de 10 dies hàbils des de la notificació de la resolució; cas contrari
s’entendrà que hi renuncia.
b) Estar al corrent en les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social en el moment de l’abonament del premi.
c) Mantenir l’activitat premiada d’alta fiscal i en la Tresoreria General de la Seguretat Social –o règim equivalent- durant un període
mínim de sis mesos des de la concessió del premi.
d) Fer publicitat del premi entre els seus mitjans de comunicació propis (web, xarxes, internet, etc.) i externs (facilitar entrevistes als
mitjans de comunicació, etc.).
e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents.
f) L’alta de les persones físiques i de entitats jurídiques han de tenir domicili social o fiscal a Palma.
g) Reintegrar la quantia rebuda si es troba en alguna de les següents causes d’incompliment:
- Falsedat en les dades aportades.
- Incompliment de donar adequada publicitat del premi dinerari rebut.
Els reintegraments es substanciaran en la forma prevista a l’art. 42 de la Llei 38/2003, General de Subvencions i concordants,
garantint el dret de audiència de les persones interessades. Per al cas de reintegrament dels premis en espècie, s’observarà el disposat
a l’art. 3.3 del Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, reglament de la llei de subvencions.
h) Totes aquelles obligacions previstes a l’ordenança municipal de subvencions que hi siguin d’aplicació.
11.- Regim jurídic
La convocatòria es regeix per aquestes bases i, en tot allò no previst a aquestes, per les bases reguladores aprovades per l’ordenança
municipal de subvencions de l’Ajuntament de Palma, BOIB núm. 35 de 12/03/2015 i la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de
subvencions i Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, reglament de la llei general de subvencions.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

