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PREMIS EMPRÈN DIPTA.CAT 2014 
 

             
TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:   finalitza  el 30/05/2014. 
 
OBJECTE:   L’objectiu principal dels premis és seguir reforçant el foment de l’esperit 

emprenedor i estimular la presa de mesures que contribueixin a l’aparició de noves iniciatives i el 
reconeixement a la consolidació empresarial. 

 

CATEGORIES DELS PREMIS:  

Nous projectes empresarials 

- Premi “ Emprèn en femení”   5.000 euros 
- Premi “ Emprèn jove”    5.000 euros 
- Premi “ Emprèn al món rural”   5.000 euros 
- Premi “ Emprèn socialment”   5.000 euros 
- Premi “ Emprèn i sorprèn”   5.000 euros 

            Empreses constituïdes 

- Premi “ Emprèn i consolida”   5.000 euros 
- Premi “ Remprèn”               5.000 euros 

Nota:  només es podrà participar en una de les categories de premis establertes. 
 

           BENEFICIARIS:  Les persones emprenedores majors d’edat del Camp de Tarragona i de 
les Terres de l’Ebre que : 

- Vulguin posar en marxa un projecte empresarial 
- Tinguin una empresa consolidada 
- Hagin assumit el traspàs d’un negoci existent 

          REQUISITS GENERALS:   

- Per als premis a nous projectes empresarials,  es podran presentar plans 
d’empreses d’activitats que s’hagin iniciat i es mantinguin o que tinguin la intenció 
d’iniciar-se en el període comprès entre el 27/07/2013 i 31/12/2014 

- Per al premi “Reemprèn”,  la data de contracte de traspàs haurà d’estar compresa en 
el període 27/07/2013 a 31/12/2014. 

- Per al premi “ Emprèn i Consolida”  es podran presentar empreses que faci entre 3 i 
5 anys que han iniciat l’activitat segons l’alta censal de l’empresa. 

 
 

 



 

REQUISITS ESPECÍFICS:   

Premi “Emprèn en femení”: 

- Dones de forma individual: autònoma o persona jurídica unipersonal 
- Dones de forma col·lectiva sempre i quan: la majoria de les persones emprenedores 

siguin dones. El 60% del capital social estigui en mans de dones. L’administració 
recaigui en una dona 

Premi “ Emprèn jove”: 

- Persona o grup de persones amb projecte empresarial que tingui entre 18 i 35 anys, a 
la finalització del termini de presentació de la sol·licitud. 

Premi “ Emprèn al món rural”: 

- Projectes amb activitat empresarial ubicada en un municipi rural de menys de 2.000 
habitants de la demarcació de Tarragona 

Premi “ Emprèn socialment”: 

- Projectes amb models de negoci basats en valors col·lectius, que responguin a nous 
reptes socials o donant nous enfocaments a antics problemes 

Premi “ Emprèn i sorprèn”: 

- Projectes empresarials innovadors, que presenten una idea diferent a les existents o 
un toc original, creatiu, enginyós i pioner a la demarcació. 

Premi “ Emprèn i consolida”: 

- Empreses que a la finalització del termini de sol·licitud ( 26/07/2013) portin entre 3 
anys i 5 anys en funcionament. Hauran de ser micro, petites o mitjanes empreses. 

Premi “ Reemprèn”: 

- Hauran de ser negocis que s’hagin traspassat durant el període comprès entre el 
27/07/2013 fins al 31/12/2014 

 
 Per a més informació consulteu el nostre departament de gestió d’ajuts i subvencions. 
 

Ajuts i Subvencions 
Responsable: Rocio Caro – rcaro@paresiaubia.com 
 
 

 


