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Convocatòria PREMI D’ EMPRENEDORIA - IDEA DE NEGOCI  AMB 
SURO en motiu del 25è aniversari de Institut Català  del Suro  

L’Institut Català del Suro (ICSuro) és un consorci público-privat que té com a missió promoure el 

desenvolupament de tota la cadena de valor del sector surer català, des del bosc fins el producte final, 

mitjançant la investigació, la innovació i la promoció del sector surer. 

El premi d’emprenedoria – idea de negoci amb suro s’institueix dins del marc de les activitats del 25è 

aniversari de l’ Institut Català del Suro  per a la promoció de la creació de noves empreses i la innovació 

tècnica i empresarial en el sector surer. 

Aquest concurs compta amb la participació i recolzament de les següents institucions: Generalitat de 

Catalunya (Departament d’Empresa i Coneixement i Departament d’Agricultura), Associació d’Empresaris 

Surers de Catalunya (AECORK), Confederació Europea del Suro (CELIEGE), Càtedra FPdGi Joves 

Emprenedors de la Universitat de Girona i Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (Ajuntament de 

Palafrugell). 

BASES 

1. Objecte de la convocatòria 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió del premi d’emprenedoria – idea de negoci amb 

suro  destinat a reconèixer la iniciativa emprenedora i la innovació de les empreses catalanes per la 

seva contribució al desenvolupament socioeconòmic del territori i a la creació de llocs de treball en 

tota la cadena de valor del suro. Concretament el concurs pretén fomentar l’esperit emprenedor i 

innovador en el sector surer, impulsar la generació d’idees que solucionin necessitats reals del sector 

surer català i potenciar les idees que puguin convertir-se en productes surers o serveis reals i 

comercialitzables. 

2. Principis del procediment de concessió 

El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és el procediment 

de concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, 

objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència. 

3. Beneficiaris 

Pot optar el premi qualsevol persona física major d’edat o persona jurídica amb domicili legal a 

Catalunya, amb un projecte empresarial pendent d’executar; o que s’hagi iniciat com a màxim 5 anys 

abans de la publicació de aquestes bases, i que tingui relació amb la gestió forestal del bosc d’alzina 

surera o l’ utilització del material de suro en qualsevol de les seves formes i aplicacions. 
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També queden excloses de l’àmbit d’aquesta convocatòria les empreses amb capital íntegrament 

públic. 

4. Presentació de les sol·licituds  

Els/les aspirants al premi hauran d’enviar la documentació digitalment al correu electrònic 

icsuro@icsuro.com , abans del dia 30 de juny de 2016,  amb la documentació següent: 

• Sol·licitud de participació (descarregable a www.icsuro.com) 
• Targeta NIF de l’empresa , si s’escau, i/o NIF del sol·licitant.   
• Declaració censal d’inici d’activitat presentada a l’Agència Tributaria, si s’escau.   
• Resum executiu del pla d’empresa o idea de negoci (entre 5 i 10 pàgines). 

El resum executiu del pla d’empresa o de la idea de negoci haurà de contenir orientativament  el 

següent índex que s’haurà d’adaptar a la situació concreta de cada empresa o organització:   

• Portada 
• Presentació de l’empresa o idea de negoci.  
• Anàlisi de l’entorn.  
• Estratègia de màrqueting. 
• Viabilitat tècnica i aspectes tecnològics a considerar.  
• Pla economico-financer.  

Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es procedirà a comprovar 

que cada sol·licitant aporti la documentació requerida.   En cas que es detecti alguna deficiència en la 

documentació presentada juntament amb la sol·licitud, l’organització requerirà la persona o persones 

sol·licitants perquè presentin aquesta documentació en un termini de 10 dies, i es descartaran 

aquelles sol·licituds que presentin algun tipus d’errada o deficiència.  

5. Criteris d’avaluació  

En la fase d’avaluació és valorarà el document del pla d’empresa a partir de l’anàlisi de la idea de 

negoci i el seu impacte en el sector surer, la seva potencialitat, la coherència del pla d’empresa, la 

viabilitat tècnica, econòmica i financera del projecte; l’equip promotor i les previsions de creixement de 

l’empresa pel que fa tant a la facturació com a la creació de llocs de treball.   

A efectes d’avaluar els projectes amb la màxima objectivitat, a continuació s’estableixen els següents 

criteris de puntuació:   (Puntuació màxima 100 punts). 

• Replicabilitat del projecte; efecte multiplicador sobre la economia: 10 punts. 

• Grau d’innovació incorporada; ja sigui en la gestió empresarial com en la tècnica 

industrial contemplada en el projecte: 10 punts. 

• Viabilitat tècnica, econòmica i comercial del projecte: 20 punts. 

• Magnitud de l’impacte potencial del projecte en tota la cadena de valor del suro català 

referent a la quantitat i qualitat de suro necessari per a dur a terme el projecte: 20 punts. 

• Creació de llocs de treball: 20 punts.  
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• Aplicació de criteris de sostenibilitat i responsabilitat social empresarial: 10 punts. 

• Presentació del projecte. Estructura i continguts del pla d’empresa: 10 punts. 

 

6. Jurat qualificador.  

La composició del jurat qualificador és la següent:     

President: El president de l’ICSuro.   

Vocals:   

• President de l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya (AECORK). 
• Membre designat per la Càtedra FPdGi Joves Emprenedors de la UdG. 
• President de CELIEGE (Confederació Europea d’Empreses Sureres). 
• Consellera delegada d’ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l'Empresa  
• Subdirector General de Transferència i Innovació Agroalimentària 
• Director de l’Institut Català del Suro.  

El jurat qualificador és l’encarregat de:   

• Acceptar o excloure les proposes presentades, i fer constar a l’acta –si s’escau- 
les raons de l’exclusió.  

• Preseleccionar les propostes presentades.  
• Avaluar els projectes presentats, deliberar i proposar els guanyadors del premi.  
• Aplicar els criteris establerts en les bases i resoldre les incidències o qüestions 

no previstes que es plantegin.   

En cas d’empat els acords del Jurat s’han d’adoptar, com a mínim, per la majoria simple dels seus 

membres. Si cal, el vot del president del jurat, és de qualitat.  El Jurat podrà declarar el premi desert. 

La decisió del Jurat és inapel·lable. El Jurat podrà atorgar les mencions que consideri, tant a 

empreses i emprenedors com a entitats que hagin treballat per al foment de l'emprenedoria.   

 

7. Dotació del premi   

S’institueix el premi emprenedoria – idea de negoci amb suro com la concessió de les següents 

prestacions: 

• 2.000 € d’una subvenció per a l’impuls de l’activitat realitzada per l’emprenedor/a i/o la 

materialització de la idea de negoci. 

• 10 hores de mentoring a càrrec de la Càtedra FPdGi Joves Emprenedors de la UdG. 

• 20 hores d’assistència tècnica per part del Corkcenter (laboratori de l’Institut Català del 

Suro) per fer l’acompanyament tècnic necessari del nou projecte.  

• Recolzament en la difusió i comunicació de la idea de negoci i/o projecte emprenedor. 
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8. Qüestions generals   

La participació en el concurs implica l’acceptació de les següents condicions: 

• Difusió pública de la idea de negoci – projecte emprenedor, amb les limitacions 

d’informació publicada que consideri el participant. 

• Compromís de participació en els actes de lliurament de premi i de difusió. 

• La presentació de la sol·licitud implicarà l’acceptació d’aquestes bases.   

• La presentació de la sol·licitud comporta, així mateix, el compromís del seu 

titular a no retirar-la de concurs.  

• Els premiats hauran d’informar a l’ICSuro de totes les incidències en relació a 

les actuacions premiades.  

• ICSuro garanteix la confidencialitat de la informació presentada pels 

participants, que és propietat exclusiva dels autors. Malgrat tot, ICSuro pot 

difondre les característiques generals de la proposta, així com el nom de la 

persona guanyadora del concurs.  

• Les dades personals que ICSuro sol·liciti als usuaris es destinaran 

exclusivament a les finalitats expressades en cada cas i es tractaran d’acord 

amb el principi de protecció de dades personals que estableix la Llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.   

• Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionada per les 

empreses i emprenedors participants en aquest certamen serà tractada amb la 

màxima confidencialitat. 

 

Palafrugell, 16 de març de 2016 


