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Els Premis Barcelona Capital Emprenedora, convocats per l’Ajuntament de Barcelona-Barcelona Activa, 
volen reconèixer la iniciativa emprenedora i la innovació de les noves empreses de Barcelona i Catalunya per 
la seva contribució al desenvolupament econòmic i a la creació de llocs de treball. I també la seva contribució 
a fer de Barcelona cada dia una ciutat més emprenedora, la capital emprenedora.

A l’edició d’enguany, els Premis Barcelona Capital Emprenedora s’atorguen en les següents tres categories:

Competició de Plans d’Empresa

Adreçat a emprenedors i emprenedores que tinguin una idea de negoci per desenvolupar una activitat 
innovadora a l’àrea metropolitana de Barcelona i no hagin iniciat l’activitat empresarial o ho hagin fet en els 
darrers tres mesos.

Emprenedor XXI Catalunya

‘la Caixa’ per mitjà de la seva filial Caixa Emprenedor XXI S.A.U. convoca la cinquena edició del Premi 
Emprenedor XXI amb l’objectiu de reconèixer i premiar les empreses innovadores de recent creació amb major 
potencial de creixement a Catalunya en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona-Barcelona Activa i la 
Generalitat de Catalunya - Xarxa Inicia. El Premi Emprenedor XXI s’atorga conjuntament amb el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç per mitjà de l’Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA), i es desenvolupa en 
el marc d’Emprendemos Juntos 2011, promogut per la Direcció General de la Política de la PIME. 
Aquest premi compta amb dues categories:                         i                    .

Guardó Ambaixador/a Barcelona Capital Emprenedora

Amb aquest guardó Barcelona reconeix amb caràcter simbòlic i honorífic, a un emprenedor o emprenedora que 
s’ha distingit a nivell internacional per una trajectòria empresarial d’èxit, contribuint significativament al 
posicionament de Barcelona com a ciutat emprenedora i per emprendre i que és, alhora, un referent per als 
emprenedors i les emprenedores locals.
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Co-organitzat amb: Partners:Co-atorgat amb: En el marc:



Qui pot participar?

- Adreçada a emprenedors i emprenedores que tinguin una idea de negoci per desenvolupar una activitat 
  innovadora a l’àrea metropolitana de Barcelona i encara no hagin iniciat l’activitat (es considera inici 
  d’activitat l’alta censal definitiva a l’Agència Tributària, model 036/037) o que ho hagin fet durant els tres 
  mesos anteriors a la data de presentació del projecte. Un cop presentada la sol·licitud a la competició, el 
  projecte empresarial pot iniciar l’activitat.

- Poden participar aquelles empreses que tinguin el seu domicili fiscal a l’àrea metropolitana de Barcelona, o 
  bé aquells emprenedors/es que tinguin prevista la constitució i l'inici de l’activitat empresarial a l’àrea 
  metropolitana de Barcelona.

- A efectes d’aquests premis es considera empresa qualsevol constitució jurídica amb ànim de lucre.

- Queden excloses les empreses considerades com a grans segons la Comissió Europea (que ocupin a més de 
  250 treballadors i que facturin més de 50 milions d’euros o que el seu balanç general anual sigui superior a 
  43 milions d’euros), o les que més del 25% del seu capital sigui ostentat per una o més empreses 
  considerades com a grans segons els criteris anteriors.

Mecànica de la Competició de Plans d’Empresa

Aquesta competició té dues fases:

1. Fase d’avaluació
    Consisteix en la valoració del pla d’empresa a partir de l’anàlisi de la idea de negoci; 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. D’aquesta 
    primera fase passaran un màxim de 20 candidats a la següent fase. S’informarà a tots els participants del 
    resultat de la primera fase de la competició.

2. Fase de competició 
    En aquesta segona etapa els i les participants hauran de realitzar una sèrie de proves relacionades amb les 
    competències necessàries per emprendre. D’aquesta segona fase sortiran tres finalistes que seran els que 
    es presentaran al jurat extern per escollir el guanyador o guanyadora.

Competició de Plans d’Empresa
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Premis

1. Import del Premi: 15.000 euros i 6.000 euros en viatges Spanair durant un any.

2. Els premis estaran dotats com s’ha detallat anteriorment i els seran aplicats les corresponents retencions i 
    ingressos a compte si s’escau, essent responsabilitat del guanyador, en tot cas, declarar el premi segons 
    estableixi l’impost al qual estigui subjecte.

3. Les empreses constituides finalistes i/o guanyadora de la competició podran disposar gratuïtament d’un 
    estand estàndard al Saló de Negocis que se celebra en el marc del bizbarcelona, els dies 15 i 16 de 
    Juny de 2011 a Fira de Barcelona.

4. El lliurament del premi, en el cas que l’empresa no hagi iniciat l’activitat en el moment de presentació de la 
    candidatura, estarà condicionat a que iniciï l’activitat amb domicili a l’àrea metropolitana de Barcelona, en 
    el termini màxim d’un any a comptar des de la data de celebració del bizbarcelona (15 i 16 de Juny de 2011).

Com participar?

1. La data límit per a la presentació de candidatures és el dia 3 d’abril de 2011 a les 12:00 p.m.

2. Per postular-te com a candidat/a has d’inscriure’t online a www.barcelonanetactiva.com/premis

3. Per participar en aquesta competició s’haurà de presentar un pla d’empresa de la idea de negoci. Es pot 
    elaborar el pla d’empresa utilitzant els recursos que s’ofereixen al Centre per la Iniciativa Emprenedora 
    Glòries (www.barcelonanetactiva.com).

4. Totes les candidatures als premis poden adjuntar documentació complementària sobre l’activitat, trajectòria 
    de l’empresa i situació actual, així com catàlegs, currículum/s del promotor/s, etc.

5. En cas de ser nomenat/da es requerirà la documentació que corrobori que les dades incloses en el full de 
    candidatura són certes.

6. Tota la documentació haurà de ser presentada en castellà, català o anglès.

7. La documentació que acompanyi les candidatures es pot presentar per correu a la següent adreça postal:

    Secretaria Premis Barcelona Capital Emprenedora - Rambla de Catalunya 110, 3er, 08008 Barcelona

    O per correu electrònic a l’adreça: premis@barcelonanetactiva.com.

8. Una empresa es pot presentar a més d’un premi però no pot ser guanyadora de més d’un.

9. Tota la informació que presentin els candidats/es als premis es considerarà estrictament confidencial.

10. Per qualsevol dubte respecte als premis podeu enviar un correu electrònic a 
      premis@barcelonanetactiva.com.

11. La participació al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.

12. Els 20 candidats que superin la fase d'avaluació es comprometen a assistir a la formació i les proves de la
      fase de competició que tindran lloc en el transcurs de la primera quinzena d'abril.

13. Les empreses o plans d'empresa que participin a la fase de competició han d'estar representades per una 
      única persona, que és la que assistirà a tota la formació i proves.

14. La formació i proves de la fase de competició tindran lloc en català o castellà. 
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Qui pot participar?

1. El premi persegueix premiar i identificar les empreses innovadores de Catalunya que, havent tingut èxit a 
    les seves primeres etapes de desenvolupament, tenen davant seu un ambiciós pla de creixement sent 
    capaces de generar riquesa pel territori, empleats i accionistes.

2. Poden participar al concurs empreses constituïdes com a persona jurídica amb ànim de lucre (S.A, S.L., 
    Societats Laborals, Cooperatives, Societats Civils) que compleixin amb els següents requisits formals:

- Estar constituïdes amb domicili fiscal a Catalunya.

- Haver donat inici a la seva activitat no abans de l’1 de gener de 2009 per la categoria                        o
  entre l'1 de gener de 2004 i l'1 de gener de 2009 per la categoria                   .

- Queden excloses les empreses considerades com a grans segons la Comissió Europea (que ocupin a més 
  de 250 treballadors i que facturin més de 50 milions d’euros o que el seu balanç general anual sigui 
  superior a 43 milions d’euros), o les que més del 25% del seu capital sigui ostentat per una o més 
  empreses considerades com a grans segons els criteris anteriors.

- L’empresa tindrà un alt component d’innovació, entenent aquesta innovació en  un sentit ampli (producte, 
  processos, model de negoci, etc.).

- Les persones sòcies fundadores hauran de liderar l’empresa i treballar principalment en ella.

3. Addicionalment, s’exigirà, per gaudir del premi, que el/a soci/a fundador/a que participi al programa de 
   creixement i de internacionalització acrediti un alt nivell d’anglès per l’aprofitament del premi.

Mecànica del Premi Emprenedor XXI Catalunya

1. El premi disposa de dues categories:                       i                   . La categoria                        es lliurarà en 
    l’àmbit autonòmic mentre que a la categoria                    es distingiran dues fases: autonòmica i estatal.

2. El projecte guanyador de la categoria                    de Catalunya competirà amb els guanyadors de les altres 
    comunitats autònomes a la fase estatal.

Emprenedor XXI de Catalunya
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Co-organitzat amb: Partners:Co-atorgat amb: En el marc:



Premis

1. El projecte guanyador de les categories                        i                     serà reconegut com l’empresa amb 
    més gran potencial de creixement a la seva categoria a Catalunya.

2. Els premis estaran dotats com es detalla a continuació i els seran aplicats les corresponents retencions i 
    ingressos a compte si s’escau, essent responsabilitat del guanyador, en tot cas, declarar el premi segons 
    estableixi l’impost al qual estigui subjecte.

3. La dotació del premi a la categoria                       serà:

- Aportació econòmica de 5.000 euros.

- Formació en habilitats directives. Un curs especialitzat i intensiu (d’una setmana de durada) per 
emprenedors de ràpid creixement a la Universitat de Cambridge: l’Ignite Fast Track(1). El curs tindrà lloc 
entre el 3 de juliol i el 9 de juliol de 2011. El premi inclou la matrícula al curs, així com les despeses 
d’allotjament. L’assistència al curs està condicionada a la superació de la fase d’inscripció, que consisteix 
en un formulari i una entrevista personalitzada. La acceptació al curs es responsabilitat única dels seus 
organitzadors i no dels promotors del Premi Emprenedor XXI, que declinen qualsevol responsabilitat per la 
no acceptació d’un guanyador al curs i que no oferiran cap compensació o premi alternatiu en cap cas. Es 
poden consultar els criteris de selecció a la pàgina web citada a peu de pàgina. 

- Accés preferent a finançament de ‘la Caixa’ i ENISA per empreses en etapes inicials.

4. La dotació de la categoria                     de Catalunya serà:

- Paquet d’activitats d’acceleració del creixement, incloent accions de formació i internacionalització:

i.   Formació en habilitats directives: Curs especialitzat de dues sessions de tres dies a Barcelona i 
 Madrid a càrrec d’ESADE i IESE durant el segon trimestre de 2011. Tots els guanyadors es   
 comprometen a assistir a aquest curs.

ii.  Internacionalització: Participació a un Pont Tecnològic Internacional o Missió Comercial per l’any en 
curs. El premi inclou les despeses de transport, desplaçaments i allotjament des de Barcelona. 
L’organització de l’acció internacional és responsabilitat única dels seus organitzadors i mai dels 
promotors del Premi Emprenedor XXI, que declinen qualsevol responsabilitat en el cas que el Pont 
Tecnològic Internacional o Missió Comercial seleccionat finalment no se celebri, sense que s’ofereixi 
cap compensació o premi alternatiu en cap cas. Tots els guanyadors es comprometen a assistir a 
aquest Pont. 

iii. Borsa de viatge d’un màxim de 1.000 euros (IVA inclòs) pels  desplaçaments a Barcelona i/o Madrid. 
Aquesta aportació es gestionarà previ enviament dels justificants de les despeses vinculades i contra 
factura.
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 (1)  Més informació sobre el curs: http://www.cfel.jbs.cam.ac.uk/programmes/ignite/index.html.



- Accés preferent a  finançament de ‘la Caixa’ i ENISA per empreses en etapes inicials.

- L’assistència als cursos, programes, seminaris, fires, etc. serà gaudida per un dels socis fundadors, que 
podrà ser diferent en cada ocasió.

- El projecte guanyador de la categoria                    de Catalunya optarà al premi estatal. Competirà amb els 
guanyadors de les altres comunitats autònomes a la fase estatal(2).

- Els premis en metàl·lic seran abonats per mitjà de transferència bancària a un compte corrent de ‘la 
Caixa’ titularitat de l’empresa premiada.

- Les empreses constituides finalistes i/o guanyadora de cadascuna de les modalitats podran disposar 
gratuïtament d’un estand estàndard al Saló de Negocis que se celebra en el marc del bizbarcelona, 
els dies 15 i 16 de Juny de 2011 a Fira de Barcelona (campament base).

Com participar?

1. La data límit per a la presentació de candidatures és el dia 3 d'abril a les 12.00 p.m.

2. Per postular-te com a candidat/a has d’inscriure’t online a www.barcelonanetactiva.com/premis o bé a
 premio2011.emprendedorxxi.com

3. Al moment de la inscripció, i en format electrònic (.pdf, etc.) s’haurà d’aportar la següent documentació 
    formal acreditativa del compliment dels requisits per participar:

- Targeta NIF de l’empresa i declaració censal (model 036) de l'inici de l’activitat presentada a l’Agència 
Tributària.

- Document que justifiqui que el soci fundador o majoritari està treballant principalment per l’empresa 
(contracte, darreres factures, etc.).

- Declaració signada per l’Administrador o Apoderat de l’empresa, conforme la Societat compleix amb els  
requisits per no ser considerada com Gran Empresa segons l’anterior definició.

- Els organitzadors territorials podran requerir documentació complementaria per validar el compliment dels 
requisits establerts als punts anteriors.

- Opcionalment, i valorat molt positivament, es podran afegir:

i.  Un vídeo explicatiu de l’activitat de la companyia en un màxim de 3 minuts i en anglès.
ii. Documentació addicional extra (resum executiu, presentació de l’empresa, etc.).
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(2)  El projecte guanyador a la fase estatal de la categoria                    serà reconegut com l’empresa de més gran potencial de creixement en l’àmbit 
    estatal. La dotació del premi a la fase estatal de la categoria                   , pel guanyador i pels següents quatre classificats consistirà en una aportació 
    econòmica de:

a.  Guanyador: 100.000 euros.
b.  2on classificat: 40.000 euros.
c.  3er classificat: 20.000 euros.
d.  4rt classificat: 10.000 euros.
e.  5è classificat: 5.000 euros.

Els premis estatals de la categoria                   seran lliurats a Barcelona el 16 de juny de 2011 en el marc de bizbarcelona amb presència institucional 
i dels co-atorgants. Tots els participants que hagin estat designats finalistes es comprometen a assistir al mateix. L'organització es reserva el dret a 
modificar la data de l'acte de lliurament. 
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4. Totes les candidatures als premis poden adjuntar documentació complementària sobre l’activitat, trajectòria 
    de l’empresa i situació actual, així com catàlegs, currículum/s del promotor/s, etc.

5. En cas de ser nomenat/da es requerirà la documentació que corrobori que les dades incloses en el full de 
    candidatura són certes. Les empreses nomenades també hauran d’acreditar estar al corrent de pagament 
    de les seves obligacions fiscals i tributàries.

6. Tota la documentació haurà de ser presentada en castellà, català o anglès.

7. La documentació que acompanyi les candidatures es pot presentar per correu a la següent adreça postal:

    Secretaria Premis Barcelona Capital Emprenedora - Rambla de Catalunya 110, 3er, 08008 Barcelona

    O per correu electrònic a l’adreça: premis@barcelonanetactiva.com.

8. Una empresa es pot presentar a més d’un premi però no pot ser guanyadora de més d’un.

9. Tota la informació que presentin els candidats/es als premis es considerarà estrictament confidencial.

10. Per qualsevol dubte respecte als premis podeu enviar un correu electrònic a 
      premis@barcelonanetactiva.com.

11. La participació al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.



El Jurat, format per representants d’entitats públiques i privades de prestigi de l’entorn empresarial, es reunirà 
en una sessió plenària sota la presidència del Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Barcelona i President de Barcelona Activa. El jurat escollirà un guanyador o una guanyadora 
d’entre els nominats per a cada premi per part del comitè tècnic.

El jurat pot considerar oportú escoltar els finalistes abans de la decisió. En aquest sentit, els i les participants 
es comprometen a desplaçar-se al lloc de les deliberacions en cas de resultar finalista i ser requerit pel jurat.

El resultat es donarà a conèixer durant l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc en el marc de 
bizbarcelona, el dia 16 de juny de 2011 a Barcelona. L’organització es reserva el dret a modificar la data de 
lliurament.

El jurat es reserva la facultat, depenent de la qualitat de les candidatures, de concedir accèssits. El veredicte 
del jurat és inapel·lable. 

El jurat queda facultat per resoldre qualsevol aspecte no previst en les bases.

Jurat
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Ambició per créixer
Capacitat d’innovació

Iniciativa emprenedora
Talent i creativitat

Visió i acció
Esforç per superar les dificultats

www.bcn.cat/empresa 


