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BASES DE PARTICIPACIÓ DEL PROGRAMA DE MENTORING EMPRENEDOR DEL 

PACTE TERRITORIAL DE LA COSTERA-CANAL 

1 – OBJECTE 

El Programa de Mentoring Emprenedor, en avant PME, implementat pel Pacte Territorial de la 

Costera-Canal pretén teixir xarxes de col·laboració entre persones emprenedores del territori i 

empreses ja instaurades amb suficient capacitació per a mentoritzar a negocis en la seua fase 

inicial. 

2 – DESCRIPCIÓ 

El PME constarà d’una base de dades d’empreses del territori de la Costera i la Canal de Navarrés 

que mostraran la seua voluntat en rebre sol·licituds de persones emprenedores que necessiten 

tutela en determinades àrees empresarials. 

Aquesta base de dades serà gestionada pel personal tècnic del Pacte Territorial per a aconseguir 

emparellar l’oferta i demanda de les usuàries i usuaris del programa. 

3 – INSCRIPCIÓ 

La inscripció en el PME  es realitzarà mitjançant l’emplenament dels formularis d’inscripcions 

publicats a les pàgines web del Pacte Territorial i les Mancomunitats de la Costera-Canal i la 

Canal de Navarrés. 

Existirà un formulari per a empreses interessades en mentoritzar i un altre per a emprenedors 

interessats a rebre assessorament. 

Aquests formularis seran remesos a l’adreça de correu electrònic 

programamentor@pactecosteracanal.com per a la correcta inscripció a la base de dades. 

4 – LA FIGURA DE LA PERSONA MENTORA 

Podran participar  baix la figura de persona mentora en el programa aquelles persones o 

empreses constituïdes legalment i amb domicili social a les comarques de la Costera i la Canal 

de Navarrés. 

En el moment de la inscripció, hauran d’elegir fins a un màxim de 3 especialitats a les quals es 

prestaran a orientar i assessorar als emprenedors. En una primera reunió amb el personal tècnic 

es valorarà la suficiència tècnica de la persona o empresa a les matèries que ha assenyalat. 

5 – LA FIGURA DE LA PERSONA MENTEE 

El mentee és la persona que rep la mentorització que, en aquest cas, coincidirà amb les persones 

emprenedores que sol·liciten participar en el programa. 

Es podrà obtenir la condició de mentee en els següents casos: 
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- Persones amb domicili a algun dels municipis integrants del Pacte Territorial 

Costera-Canal amb intenció o inquietud de posar en marxa una iniciativa emprenedora. 

- Persones amb un projecte d’implantació d’una activitat per compte propi en un dels 

municipis integrants del Pacte Territorial Costera-Canal. L’existència d’un projecte 

s’acreditarà amb una còpia del Pla d’Empresa del projecte en qüestió. 

- Persones o empreses constituïdes amb domicili social a un dels municipis integrants del 

Pacte Territorial Costera-Canal i una antiguitat inferior a 2 anys. 

6 – PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE SOL·LICITUDS DE MENTORING 

El procediment per a l’emparellament de persona mentora i emprenedora es realitzarà 

respectant les següents directrius: 

1. La sol·licitud d’assistència tècnica, serà atesa en primer moment per l’equip tècnic del 

Pacte, que orientarà a la persona sol·licitant respecte a aquelles àrees que necessita 

treballar amb major profunditat. 

2. Amb la primera entrevista de diagnòstic realitzada, es remetrà un correu electrònic fins 

a tres empreses mentores que en el termini de 3 dies hauran d’acceptar o rebutjar la 

tutorització. 

3. En el cas que més d’una empresa mentora accepte l’oferiment, serà adjudicada a la 

primera que haja donat resposta. 

4. Una vegada rebuda l’acceptació d’ambdues parts, es ficaran en contacte (correu 

electrònic i telèfon) per a determinar data i lloc de la tutoria. 

5. A la primera reunió es signarà un document entre la persona mentora i emprenedora 

per a establir els termes de la col·laboració i la confidencialitat de les reunions. 

6. Les empreses mentores i les persones emprenedores hauran d’emplenar un qüestionari 

digital d’avaluació de les sessions que serà remès als correus electrònics de contacte 

facilitats. 

7 – RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

En cas de conflicte entre la persona mentora i mentee, serà l’equip tècnic del Pacte Territorial 

de la Costera-Canal el responsable d’intervenir entre ambdues parts i, en cas de no aplegar a 

una solució resoldre el document de mentorització per a iniciar el procés d’emparellament. 

L’equip tècnic del Pacte Territorial tindrà la potestat per a expulsar a una persona o empresa 

mentora i mentee del PME en cas que es considere que altera o no s’ajusta a la finalitat i 

objectius del programa. 

8 – TRACTAMENT DE DADES 

Les dades recollides en el PME seran custodiades per la Mancomunitat de la Costera-Canal. 

Les dades seran exclusivament utilitzades per a posar en contacte a persones emprenedores i 

empreses mentores. No es remetrà cap tipus d’informació a un tercer sense l’acceptació prèvia 

de la persona interessada per escrit.  
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Les dades s’emmagatzemaran per períodes anuals renovables i serà necessària la 

conformitat de les persones interessades per a seguir al programa i mantenir les seues dades. 

El mitjà preferencial per a obtenir aquesta autorització serà el correu electrònic, per tal de 

facilitar les persones participants la gestió mitjançant ferramentes telemàtiques. 

9 – BAIXA DEL PROGRAMA 

Les empreses participants podran sol·licitar la seua baixa del PME en qualsevol moment 

mitjançant la redacció d’un correu electrònic dirigit a l’adreça 

programamentor@pactecosteracanal.com 

10 – ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en el PME implica l’acceptació de les presents bases i a les decisions de l’equip 

tècnic del Pacte Territorial de la Costera-Canal o, en el seu defecte, les de les persones tècniques 

de la Mancomunitat Costera-Canal. 

 


