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Candidatura V Premio Xove Empresario de Lugo 

 

- Para seres candidato deben enviar a documentación debidamente cumprimentada antes das 
14.00 horas do LUNS 24 de ABRIL de 2017 mediante correo electrónico ou a través dun 
soporte dixital ó seguinte enderezo: 

Pazo de Feiras e Exposicións 

Viveiro de Empresas da Fundación CEL Viveiro 19 

Palomar s/n, CP 27004 Lugo 

premio@ajelugo.com 

982 22 46 99 

- Terás que achegar a seguinte documentación: 

o Solicitude de presentación da candidatura (Anexo I) 

o Declaración xurada (Anexo II) 

o Fotocopia do DNI 

o Fotocopia da Declaración Censal / Comunicación Inicio da Actividade á Axencia 
Tributaria (Modelo 036). 

o Declaración de estar ao corrente dos pagos das túas obrigas fiscais e coa seguridade 
social. 

o Logotipo da empresa en formato jpg. 

o Breve resumo de 250 carácteres coa descrición da empresa.  
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Anexo I 

Datos do Candidato: 

Nome: Apelidos:  

DNI: Data de Nacemento:  

Lugar de Nacemento: Teléfono de Contacto:  

Enderezo Electrónico: 

 

Datos da Empresa: 

  Nome: CIF:  

Cargo do Candidato: 

Enderezo:  CP: 

Concello: Provincia: 

Páxina Web: Enderezo Electrónico: 

  Redes Sociais:  

 

 

En …………………………………………, a ……… de abril de 2017 

(sinatura e selo da empresa) 

 

 

 



 

AJE LUGO, Asociación de Jóvenes Empresarios 

Pazo de Feiras e Exposicións, Palomar s/n, Viveiro 19 Lugo Tel.  982.22 46 99 

 

 

Documentación a presentar: 

 

- Descrición da actividade que  desenvolve o teu negocio cos principais produtos e servizos. 

- Sector da empresa e actividade principal. 

- Ano de fundación da empresa. 

- Porcentaxe da empresa que posúe actualmente o candidato/a. No caso de que non posúa o 
100% da empresa ou ben sexa autónoma/a debe indicar con quen comparte a súa dirección). 

- Descrición do mercado ao que se dirixe. 

- Descrición dos seus clientes potenciais. 

- Creación de emprego directo. 

- Grao de internacionalización (opcional). 

- Grao de innovación (opcional). 

- A información financeira é moi importante para a análise da túa candidatura. Considerarase 
como último exercicio aquel do que teña as contas pechadas. 

- Resultados económicos relevantes tanto obtidos ata o momento como os agardados para os 
próximos anos. No caso do Premio Xove Emprendedor de Lugo teranse en conta as 
previsións. 

- Calquera outro dato que se considere de interese (RSC, grao de creatividade, etc.). 

 

Documentación opcional: 

 

- Vídeo de presentación da compañía. 

- Imaxe do produto ou servizo. 

- Calquera outra información que poida resultar de interese para o Xurado. 
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Anexo II 

 

Declaración Xurada 

 

 

Don/Dona ……………………………………………………………………………….. con DNI ………………………………., en 
representación da entidade mercantil ……………………………………………………………………………….. 

 

DECLARO: 

 

Que todos e cada un dos datos contidos na memoria da empresa presentada ante a Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Lugo – AJE Lugo son verídicos agás erro ou omisión non intencionada. 

Que son coñecedor das bases do V Premio Xove Empresario de Lugo e que as acepto. 

Que esta declaración se realiza a efectos de participar no V Premio Xove Empresario de Lugo 2017. 

 

 

 

 

En ………………………………………………………………………, a ……….. de abril de 2017 
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V Premio Xove Empresario de Lugo 

 

Presentación 

A Asociación de Jóvenes Empresarios de Lugo – AJE LUGO é unha organización de ámbito 
provincial con carácter multisectorial e sen ánimo de lucro, circunscrita ao ámbito territorial da 
Provincia de Lugo e representa a máis de 80 empresas lideradas por mozos e mozas lucenses. 

AJE LUGO no seu compromiso coa promoción e difusión da cultura emprendedora, a 
innovación empresarial, a creación de emprego e a internacionalización da peme organiza este ano a 
V Edición do Premio Xove Empresario de Lugo. O seu obxectivo é premiar o labor daqueles 
emprendedores e novos empresarios que co seu esforzo e dedicación contribúen día a día a crear 
riqueza e xerar emprego na nosa terra. 

Este Premio suporá para o novo empresario gañador a proxección, a través de medios de 
prensa e publicidade, da súa actividade empresarial. Ao mesmo tempo que serve de exemplo de 
superación á xuventude lucense mostrando que o auto emprego e a innovación neste eido é outra 
posibilidade de traballo. 

 

Lugar e Data de Celebración 

Nesta edición, o acto terá lugar no Museo Interactivo da Historia de Lugo (MIHL) o xoves 27 de abril. 
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Premios 

Esta V Edición do Premio Xove Empresario de Lugo comprende dúas categorías e tres accésit: 

- Premio Xove Empresario de Lugo 2017  

- Premio Xove Emprendedor de Lugo 2017  

- Accésit á Innovación. 

- Accésit á Creación de Emprego. 

- Accésit á Internacionalización. 

 

Bases V Premio Xove Empresario de Lugo 

Primeira: Requisitos dos candidatos/as 

- Poderán presentárense todos aqueles empresarios novos con data de nacemento posterior 
ao 1 de xaneiro de 1976. 

- Non teren cumpridos os 41 anos á data de presentación da súa candidatura aos premios. 

- A empresa terá domicilio social na Provincia de Lugo. 

- O capital social das empresas candidatas deberá estar participado nun 25% como mínimo 
por persoas físicas menores de 41 anos. 

- A empresa non poderá estar participada por entidades ou empresas de titularidade pública. 

 

Premio Xove Empresario de Lugo 2017: Emprendedor con empresa constituída, en calquera das 
súas formas xurídicas, con antigüidade superior a tres anos.  

Premio Xove Emprendedor de Lugo 2017: Emprendedor que constituíra a empresa e non supere 
os tres anos de actividade. 

Os membros da Xunta Directiva da Asociación de Jóvenes Empresarios de Lugo – AJE LUGO 
quedan excluídos como candidatos ao Premio Xove Empresario de Lugo. 
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Segunda: Premios 

Categorías Principais 

- Xove Empresario de LUGO 2017 

- Xove Emprendedor de LUGO 2017  

 

Mencións de Honra 

- Á Innovación 

- Á Internacionalización 

- Á Creación de Emprego 

 

Terceira: Xurado 

Os membros da Comisión Executiva de Federación de Xoves Empresarios de LUGO – AJE 
LUGO constituirán o Xurado sen prexuízo de integrar no mesmo a aquelas personalidades que pola 
súa relevancia política ou empresarial fora de interese da súa participación. 

No caso de existir un número elevado de candidaturas o comité executivo de AJE LUGO 
reservarase o dereito a realizar unha preselección dos proxectos elevando ao xurado as empresas 
finalistas. Os gañadores/as dos Premios convocados polas Asociacións de Xoves Empresarios 
integradas nas Asociación de Jóvenes Empresarios de Lugo de LUGO automaticamente serán 
finalistas. 

As decisións do xurado serán inapelables e adoptaranse por maioría simple. No caso de 
empate decidirá o voto de calidade do/a presidente/a do Xurado. A resolución darase a coñecer o 
mesmo día do acto de entrega dos premios. 

A participación no Concurso implica a íntegra aceptación das presentes bases que quedan á 
interpretación do Xurado. 

 

 

 

 



 

AJE LUGO, Asociación de Jóvenes Empresarios 

Pazo de Feiras e Exposicións, Palomar s/n, Viveiro 19 Lugo Tel.  982.22 46 99 

 

 

Cuarta: Criterios de Valoración 

O Xurado conta con total liberdade de criterio tendo en conta os seguintes indicadores: 

Premio Xove Empresario de Lugo 2017 

- Creación de Emprego Estable. 

- Evolución dos beneficios da empresa. 

- Volume dos investimentos realizados. 

- Carácter innovador do proxecto. 

- Grao de proxección  nacional e internacional. 

- Boas prácticas na xestión empresarial. 

- Respecto polo medio ambiente. 

- Grao de implicación no asociacionismo empresarial. 

 

Premio Xove Emprendedor de LUGO 2017 

- Grao de definición do produto ou servizo. 

- Innovación que supón o produtos ou servizo. 

- Proxectos enmarcados en sectores emerxentes. 

- Perfil dos promotores. 

- Orixinalidade. 

- Respecto polo medio ambiente. 

 

Mención de Honra á Internacionalización 

- Valorarase a expansión de produtos e servizos en marcados internacionais. 

- Valorarase o impulso á diversificación tanto xeográfica como funcional. 
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- Valorarase a asignación de recursos financeiros e humanos apostando por unha estratexia 
claramente internacional. 

 

Mención de Honra á Innovación 

- Terase en conta a creatividade, ideas innovadoras e os procesos de investigación e/ou 
desenvolvemento. 

- Recoñeceranse aquelas accións de carácter novidoso  ben sexan de índole tecnolóxica coma 
produtos, servizos e/ou procesos de investigación que supoñan unha mellora na 
competitividade empresarial ou na sociedade en xeral. 

 

 

Mención de Honra á Creación de Emprego 

- Valorarase o número de postos de traballo creados por conta allea, especialmente aquelas 
contratacións indefinidas iniciais así como as transformacións previstas de contratos 
temporais a indefinidos. 

O Xurado pode considerar oportuno escoitar ás persoas e empresas finalistas. Neste sentido, os 
participantes comprométense a desprazárense ao lugar das deliberacións no caso de resultar 
finalista e de requirilo o Xurado. Do mesto xeito, estarían na obriga de presentar ante o Xurado 
calquera documentación que este lle requira. 

 

Quinta: Presentación de Candidaturas 

O modelo de candidatura deberá ser cumprimentado e entregado xunto coa documentación 
complementaria en formato dixital a AJE LUGO no seguinte enderezo electrónico: 
premio@ajelugo.com. 

As candidaturas presentadas deberán axustarse en modo, tempo e forma ao exposto nas 
bases dos Premios e estar debidamente documentadas e razoadas, con datos e información que se 
consideren oportunos para fortalecer as propostas e ser suficientes para que o xurado poda 
analizalas en profundidade. 

As candidaturas, xunto coa documentación sinalada nas bases, terá que remitirse antes das 
14.00 horas do luns 24 de abril de 2017. 
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Sexta: Documentación 

Documentación Obrigatoria: 

- Solicitude da presentación de candidatura  (Anexo I) 

- Declaración xurada (Anexo II) 

- Fotocopia do Documento Nacional de Identidade (DNI) ou documento acreditativo da idade 
dos socios da empresa candidata.  

- Tarxeta CIF da empresa. 

- Declaración Censal de Inicio da Actividade (Modelo 036) presentado ante a Axencia 
Tributaria. 

- Balance simplificado do exercicio anterior. 

- Logotipo da empresa. 

 

Documentación Optativa: 

- Calquera outro tipo de certificación da empresa (calidade, protección de datos, prevención 
de riscos laborais, premios, distincións, etc.) 

- Publicacións de carácter publicitario, anuncios, mencións, aparicións nos distintos medios de 
comunicación. Aceptando tamén o envío dun documento anexo cunha presentación da 
empresa. 

 

A presentación desta declaración non exclúe as posteriores comprobacións de documentos 
acreditativos que puidese levar a cabo o comité organizador para a verificación de estes ou outros 
datos. 
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Sétima: Protección de Datos 

De conformidade co disposto na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/99, a 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Lugo – AJE LUGO informa que os datos recollidos na inscrición 
do VI Premio Xove Empresario de Lugo serán incorporados a un ficheiro denominado “Premio AJE 
LUGO” inscrito no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos do que é responsable AJE 
LUGO. 

Sendo os datos obtidos co consentimento expreso do interesado serán utilizados única e 
exclusivamente para o presente PREMIO. 

Coa aceptación das bases, vostede consinte o tratamento dos datos recollidos na inscrición coa 
finalidade mencionada e autoriza expresamente á Asociación de Jóvenes Empresarios de Lugo – AJE 
LUGO para comunicarlle os citados datos a terceiras entidades. Dita comunicación farase coa única 
finalidade de poder levar a cabo a organización do V Premio Xove Empresario de Lugo. 

Os posibles destinatarios serán todas aquelas entidades que poidan formar parte da organización de 
dito premio. 

Pode exercer os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación nos termos previstos pola 
Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal mediante carta e achegando a 
fotocopia do DNI no seguinte enderezo: AJE LUGO – Pazo de Feiras e Exposicións – Palomar s/n – 
Viveiro de Empresas da Fundación CEL Viveiro 19 – CP 27004 Lugo 

 

Oitava: Aceptación 

A concorrencia desta convocatoria supón a plena aceptación destas bases. 

 


