
 

 

 

 

BASES DE SELECCIÓN DOS PARTICIPANTES PARA O PROXECTO “NOVOS 

EMPRENDEDORES DE AROUSA NORTE”. 

 

1 DEFINICIÓN DO PROXECTO 

 

O proxecto “Novos emprendedores de Arousa Norte”, pretende, en xeral, facer 

promoción da creación de empresas, e en particular, facer promoción daqueles 

emprendedores que en tempos de crise económica deciden arriscar e investir o seu 

patrimonio na creación dunha empresa nesta comarca. 

 

O proxecto materializarase coa creación dunha reportaxe gráfica na que se 

entrevistarán a 10 emprendedores que explicarán a súa idea de negocio. Ademais 

gravaranse as instalacións lo local comercial e algún dos produtos ou servizos que 

ofrezan. 

 

Poderase reflectir como unha idea se converte en unha “idea de negocio”, 

explicando que pasos tiveron que seguir para facela efectiva: a busca de recursos, 

a elección de servizos, a fixación de prezos entre outros. 

 

Preténdese con este vídeo demostrar á sociedade que emprender en tempos de 

crise é posible, grazas á tenacidade, esforzo persoal e seguridade en un mesmo, 

pode ser unha medida efectiva na creación do teu propio posto de traballo. 

 

2 COMPROMISOS DA MANCOMUNIADE DE MUNICIPIOS AROUSA NORTE 

 

Os compromisos que adquire a Mancomunidade de Municipios Arousa Norte neste 

proxecto, son os seguintes: 

 Realizar un vídeo que faga promoción de 10 novos emprendedores. 

 Colaborar cos empresarios na preparación da entrevista e analizar os 

servizos ou produtos máis importantes a destacar. 



 

 Facer publicidade e comunicación. A entidade encargarase de facer 

publicidade deste vídeo na rede, en medios coma youtube, facebook, no 

blog de emprego da Mancomunidade de Municipios Arousa Norte 

(http://arousanortemprego.wordpress.com/), en webs de promoción do 

emprendemento e nos medios de comunicación locais a través de roldas, 

notas de prensa e entrevistas persoais ós emprendedores. 

 

3 COMPROMISOS DOS PARTICIPANTES 

 

Os participantes adquirirán os seguintes compromisos: 

 Total dispoñibilidade na realización do vídeo de promoción. 

 Autorizar á Mancomunidade Arousa Norte a emisión do vídeo e a 

publicación de datos e información relevante da empresa nas actividades 

deste proxecto. 

 

4 REQUISITOS PARA A SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

 

Os emprendedores que queiran participar no proceso de selección deberán cumprir 

cos seguintes requisitos:  

 O domicilio social ou fiscal  debe de estar situado nun dos seguintes 

concellos: A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo ou Riveira. Este requisito 

deberase acreditar coa fotocopia ou orixinal da declaración censual onde 

figure o domicilio social. 

 Só de admitirán empresas creadas dende o ano 2009 en adiante. Deberase 

acreditar coa fotocopia ou orixinal da declaración censual onde figure o 

domicilio social e fiscal. 

  

http://arousanortemprego.wordpress.com/


 

 

5 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PARTICIPAR NO PROXECTO 

 A instancia para participar no proxecto, facilitada pola Mancomunidade de 

Municipios Arousa Norte. (Anexo I) 

  A fotocopia compulsada ou orixinal da declaración censual onde figure o 

domicilio social e fiscal da empresa. 

 A fotocopia compulsada do DNI. 

 No caso de sociedades, a documentación acreditativa na que o participante 

que presenta a solicitude figure como socio. 

 O proxecto explicativo da idea de negocio ( non máis de tres páxinas), na 

que constará como mínimo do seguinte: nome da empresa, ano de creación, 

tipo de sector, innovación da idea de negocio e formas de facer promoción 

da empresa. O proxecto deberá de estar asinado.A Mancomunidade de 

Municipios Arousa Norte facilitará un modelo. (Anexo II) 

  A declaración conforme se acreditan cada uns dos criterios de baremación . 

(Anexo I) 

 

*O DNI ,a declaración censual e outros documentos poderán compulsarse nas oficinas da 

Mancomunidade de Municipios Arousa Norte, o día que se veña a entregar a 

documentación. 

 

6 CRITERIOS DE BAREMACIÓN 

 

A selección dos 10 novos empresarios da comarca realizarase en base ós seguintes 

criterios de baremación, que alcanzarán un máximo de 18 puntos:  

 

Data de creación do negocio  (máximo 3 puntos) 

 

Do 01/01/2009 ao 31/12/2009 ................................................................ 1,00  

Do 01/01/2010 ao 31/12/2011 ................................................................ 2,00   



 

Do 01/01/2012 ao 06/11/2012  ............................................................... 3,00  

 

Idade do promotor da empresa na data de creación da empresa (máxima 3 

puntos) 

 

Menos de 26 anos ................................................................................... 3,00  

Entre 26 e 35 anos ................................................................................. 2,00 

   

Innovación da idea de negocio (máximo 6 puntos) 

 

Orixinalidade da idea de negocio ........................................................ ata 2,00  

Inexistencia deste tipo de negocio en toda a comarca ........................... ata 1,50 

Tipo de servizos e produtos que ofertan .............................................. ata 1,50  

Diferenciación respecto doutros negocios do seu sector ......................... ata 1,00 

 

Utilización de soportes promoción  (máximo 4 puntos) 

 

Folletos de promoción ....................................................................... ata 1,20  

 

Presentarase dípticos, trípticos ou calquera outro folleto que acredite a promoción. 

 

Utilización das novas tecnoloxías (redes sociais, blog, web propia da empresa ou 

outras)  ........................................................................................... ata 2,00  

 

Indicarase no proxecto da idea de negocio a conta de Facebook, web ou blog da empresa. 

 

Novas formas de  promoción .............................................................. ata 1,80  

 

Pode acreditarse mediante fotografías ou explicación no proxecto da idea de negocio. 

 

Non se baremará todo aquilo que non sexa acreditado. 

 

En caso de empate nas puntuacións, o persoal encargado da valoración resolverá o 

empate.  

 

 

 



 

 

7 LISTA DE RESERVA 

 

No caso de que a Mancomunidade de Municipios Arousa Norte, continuara con este 

proxecto, retomarase a lista dos candidatos que quedaron debaixo da puntuación 

do décimo participante seleccionado. 

 

8 PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN  DAS SOLICITUDES  

 

O prazo de presentación para as solicitudes remata o: 19/11/2012. 

Lugar de presentación: 

Mancomunidade de Municipios Arousa Norte (Casa do Concello de Boiro) 

Praza de Galicia, sn 2º andar 

15930 Boiro 

Horario: de 9:00 a 13:30 h. 

Teléfono de contacto: 981 845 236 

9 PUBLICACIÓN DAS BASES  

 

Poderase descargar as bases para a participación deste proxecto no blog Arousa 

Norte Empreg@: arousanortemprego.wordpress.com/ ou solicitalas no rexistro 

da Mancomunidade Arousa Norte, de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 h. 

 

10 PUBLICACIÓN DOS PARTICIPANTES SELECCIONADOS 

Logo do remate do prazo para a presentación das solicitudes, a Mancomunidade de 

Municipios Arousa Norte procederá a facer a valoración. 

No prazo máximo de 15 días naturais dende a finalización do prazo de 

presentación, publicarase a lista dos 10 participantes seleccionados. A lista 

publicarase no blog Arousa Norte Empreg@ 

(arousanortemprego.wordpress.com) e no taboleiro de anuncios da 

Mancomunidade de Municipios Arousa Norte. 

 



 

Todo o que non quede recollido nestas bases será resolto polo persoal da 

Mancomunidade Arousa Norte. 

 

 

Boiro, a 16 de novembro de 2012 

 

 

Mancomunidade de Municipios Arousa Norte 

  



 

Anexo I - INSTANCIA 

 
 
NOME E APELIDOS:  

DNI:  

DATA DE NACEMENTO:  

ENDEREZO:  

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

EXPOÑO: 

 

1 Que teño coñecemento, acepto e cumpro cos requisitos das bases de participación do 

proxecto “Novos emprendedores de Arousa Norte” 

 

2 Que autorizo á Mancomunidade de Municipios Arousa Norte, á publicación de datos de 

información relevante da empresa nas actividades relacionadas neste proxecto. 

 
3 Acredito a veracidade da información exposta no proxecto da idea de negocio 

presentada. 

 
Por todo o exposto, 

 

SOLICITO: 

 

Que se me teña en conta como participante neste proxecto 

 

____________ ,  __  de _________ de 2012 

 

 

 

 

(Asinado)________________________________ 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA: 

 

Fotocopia compulsada do DNI   

Fotocopia compulsada da declaración censual da empresa 

 Proxecto da idea de negocio 

 Documentación acreditativa do participante de pertenza á sociedade*.  

*Deben entregala so as sociedades mercantís e as sociedades de economía social.   



 

 
ANEXO II. PROXECTO DE IDEA DE NEGOCIO 

 

1 NOME DO NEGOCIO 

2 ANO DE CREACIÓN: 

3 SECTOR DO NEGOCIO: 

4 DESCRICIÓN DA IDEA DE NEGOCIO: 

 

[Descrición da idea de negocio en xeral, explicando os entre outros os pasos a seguir para facer da idea 

unha empresa, a busca de recursos, a elección de servizos, a fixación de prezos...] 

 

Innovación da idea de negocio 

 

 Orixinalidade: 

 

[Comentar a orixinalidade do negocio, ou de non ter orixinalidade, indicar “sen orixinalidade” ] 

 

 Inexistencia deste tipo de negocio en toda a comarca 

 

[Comentar a existencia ou non deste tipo de negocio na comarca, indicando se hai negocios similares na 

comarca e o número aproximado ] 

 

 Tipo de servizos e produtos que se ofertan na empresa 

 

[Comentar o tipo de servizos e produtos que se ofertan na empresa ] 

 

 Diferenciación respecto doutros negocios do mesmo sector 

 

[Indicar a diferenciación con respecto doutros negocios do mesmo sector, de non atopar diferenciación 

indicar: “sen diferenciacion” ] 

 

 

 



 

Utilización de soportes promoción   

 

 Folletos de promoción da empresa 

 

[Indicar se a empresa dispón de folletos de promoción (dípticos, trípticos ou calquera outro) ou non. De 

non dispoñer, indicar “non se dispón de folletos de promoción”.  No caso de ter folletos de promoción, 

deberá adxuntarse ao proxecto presentado] 

 

 Utilización das novas tecnoloxías (redes sociais, blog, web propia da empresa 

ou outras ) 

 

[Indicara se a empresa dispón de redes sociais, web, blog ou calquera outra tecnoloxía. De ser o caso 

indicalos. De non empregar novas tecnoloxías, indicar “non se dispón de novas tecnoloxías] 

 

 Outras formas de  promoción 

 

[Indicar si se dispón doutras fontes de promoción. Pode acreditarse mediante fotografías ou explicación 

no proxecto da idea de negocio.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ , ___  de ________ de 2012 

 

 

 

 

 

Asdo.  


