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4. Es crearà una Comissió avaluadora per
a l’estudi i valoració de les candidatures
presentades. Aquesta Comissió estarà
integrada per representants qualificats de
l’àmbit empresarial, de formació, financer,
d’igualtat d’oportunitats, de medi ambient
i per membres de l’Ajuntament d’Aldaia.
5. El jurat podrà decidir la divisió dels
premis o declarar-los deserts, si ho
considera oportú.
6. L’entitat promotora es reserva la capacitat
de publicitar els resultats del concurs en
els mitjans que estime oportuns.

BASES
1. L’objectiu dels premis és reconèixer les actuacions portades a terme pels emprenedors
i emprenedores i per les empreses dins de l’àmbit de cadascuna de les modalitats, com
una manera d’exemplificar les actuacions més destacades perquè servisquen com a
impuls per a d’altres.
2. El públic objectiu dels premis és qualsevol empresa o comerç que tinga seu a Aldaia
o que estiga promoguda majoritàriament per ciutadans i ciutadanes residents a la
localitat.
3. S’estableixen tres modalitats de premis:
a. Modalitat emprenedors i emprenedores.
b. Modalitat igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
c. Modalitat empreses respectuoses amb el medi ambient.

7. Serà obligació de les empreses premiades
participar en l’acte de lliurament dels
premis organitzat per l’Ajuntament
d’Aldaia.
8. Els candidats i candidates que vulguen
participar en el Concurs hauran de
presentar la seua candidatura segons la
documentació que s’explicita en les bases
de cada modalitat (facilitades per l’Agència
de Desenvolupament Local de Aldaia C/
Ricard Fuster i Fuster s/n, Telèfon 96 198
88 15. E-mail adl@aldaia-ajuntament.es)
en el Registre Municipal de l’Ajuntament
d’Aldaia (Plaça de la Constitució, 10)

superar el valor total de la inversió objecte
d’incentiu i estarà subjecte a la normativa
fiscal vigent.
11. Tant l’entitat convocant com les entitats
col·laboradores facilitaran als promotors i
promotores dels projectes premiats la
projecció pública i la integració en el món
empresarial o comercial, a través dels
mitjans que estimen més idonis, i també
l’assessorament que pogueren sol·licitar
en l’àmbit econòmic i financer en referència
a la gestió inicial del projecte.
12. Els promotors i promotores premiats
estaran obligats a comunicar qualsevol
canvi que es produisca en la seua situació
empresarial i que afecte directament a la
concessió del premi fins que es faça efectiu
el seu pagament.
13. El termini de presentació de
documentació finalitza a les 14 hores del
dijous 23 de desembre de 2010.
14. El veredicte del jurat es realitzarà abans
del 14 de març de l’any 2011 i la seua
decisió serà inapel·lable.

9. La documentació presentada tindrà
caràcter confidencial.

15. Les candidatures no premiades estaran
a disposició dels seus autors i autores al
llarg del mes d’abril de l’any 2011 a
l’Agència de Desenvolupament Local de
l’Ajuntament d’Aldaia.

10. El premi obtingut, sumat a qualsevol
altra ajuda pública o privada, mai no podrà

16. La participació en aquesta convocatòria
suposa l’acceptació de totes les bases.
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BASES
1. Podran participar-hi totes aquelles
persones físiques o jurídiques que tinguen
una idea empresarial capaç de constituirse legalment en empresa de qualsevol
sector econòmic.
2. Podran concursar-hi aquells projectes
posats en marxa des de l’1 de febrer de
2009 fins a la data de finalització de
presentació del concurs (23 de desembre
de 2010), i aquells projectes originals
encara no constituïts.
3. Els projectes hauran de suposar, en
tot cas, la creació d’una nova empresa
amb la fórmula mercantil o societària
oportuna.

4. Els projectes no premiats i que en eixe
moment no es troben constituïts, hauran
de fer-ho abans del 30 de juny de l’any
2011.
5. En el cas de projectes que ja estiguen
constituïts com a empresa, hauran
d’adjuntar dades que indiquen la situació
actual del projecte.
6. Dotació econòmica:
a. Primer premi: 2.500 ¤
b. Segon premi: 1.500 ¤
c. Tercer premi: 1.000 ¤
d. Quart premi: accèssit de 600 ¤

7. L’import del premi s’abonarà de la
manera que a continuació es detalla:
a. Projectes legalment ja constituïts:
en el moment de la resolució del
concurs (prèvia presentació de la
documentació que acredite la
vigència de l’empresa).
b. Projectes originals legalment no
constituïts: en el moment de la seua
constitució, sempre amb anterioritat
a la data límit del 30 de juny de
2011.
8. Criteris de valoració:
a. Viabilitat tècnica, econòmica i
financera.
b. Aprofitament dels recursos locals
naturals.
c. Nombre de llocs de treball nets
que vagen a crear-se, amb especial
atenció als contractes realitzats a
residents d’Aldaia.
d. Ubicació física.
e. L’estabilitat en els llocs de treball
prevists.

f. Creació de llocs de treball que
respecten la igualtat d’oportunitats
(homes i dones, discapacitats/des i
col·lectius desfavorits).
g. Premiar els emprenedors i
emprenedores que pertanyen a
col·lectius amb especials dificultats
per a la inserció laboral.
h. Components innovadors que aporte
el projecte.
i. Grau de diversificació, en el seu
cas, del teixit productiu i comercial
del municipi d’Aldaia.
j. Activitats respectuoses amb el medi
ambient.
k. Disponibilitat per a participar en
projectes socials.
9. Documentació a presentar:
a. Instància sol·licitant participar
en el Concurs segons el model
normalitzat.
b. Model de Pla d’Empresa facilitat
en l’Agència de Desenvolupament
Local de l’Ajuntament d’Aldaia.
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BASES
1. S’estableix amb caràcter honorífic un premi i un accèssit consistent en una estàtua
i en un diploma de reconeixement respectivament.
2. Es valoraran les accions portades a terme per les empreses o comerços que
afavorisquen la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el món laboral
contemplant dins de la seua estructura i organització els principis i pràctiques d’igualtat
d’oportunitats, que estiguen en vigor a la data de finalització de presentació del
concurs.

3. Documentació a presentar:
a. Instància sol·licitant participar en el concurs segons el model normalitzat.
b. Declaració jurada d’estar al corrent amb les obligacions fiscals i de seguretat
social.
c. Memòria empresarial:
I. Descripció de l’activitat.
II. Documentació acreditativa de les accions a valorar.
4. Es valoraran accions portades a terme per les empreses o comerços que promoguen
la igualtat d’oportunitats en els següents àmbits:
a. Organització empresarial; composició paritària en els òrgans de representació.
b. Retribucions.
c. Accions de conciliació de la vida personal i laboral: flexibilitat horària, llocs
compartits, setmanes intensives...
d. Salut laboral.
e. Accés a l’ocupació; processos de selecció i reclutament de personal.
f. Plans de formació.
g. Plans de promoció i desenvolupament de la carrera professional.
h. En la creació d’empreses en sectors on la dona es trobe tradicionalment
subrepresentada i que compte amb un nombre significatiu de dones contractades.
i. Posada en funcionament de plans d’igualtat d’oportunitats en l’empresa en
aquelles que no siga obligatori.
j. Comunicació, imatge i publicitat no sexista.
k. Així com qualsevol altra acció que contribuisca a l’objectiu del premi.

