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BASES REGULADORES DE LA DISSETENA EDICIÓ DELS PREMIS A LES MILLORS INICIATIVES 
EMPRESARIALS EN L’ÀMBIT DE LA TECNOLOGIA i LA INNOVACIÓ CREATIC, organitzat per la Fundació 
TecnoCampus Mataró-Maresme i l’Ajuntament de Mataró amb el patrocini de BANC SABADELL, SIRSA i 
la col·laboració de la Diputació de Barcelona, Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, ACCIÓ, GENTIC, AIJEC, FAGEM, Cambra de Comerç, PIMEC, xarxa inversors BANC, Club 
d’Inversió Tecnocampus, Bytemaster. 
 
Article 1 
Objecte 
 
L’objectiu d’aquests premis és promoure la iniciativa empresarial dins l'àmbit tecnològic i la innovació i 
contribuir al desenvolupament socioeconòmic de Mataró, mitjançant el suport econòmic, logístic i 
d’acceleració  dels nous projectes empresarials.  
 
Article 2 
Beneficiaris 
 
Podran sol·licitar participar en els premis regulats per aquestes bases, segons la categoria: 
 
1. CATEGORIA CREATIC A LA MILLOR IDEA EMPRESARIAL: Emprenedors/es que, de manera individual o 
col·lectiva, tinguin una idea de negoci relacionada amb la tecnologia  i la innovació i vulguin posar-la en 
marxa. 
 
2. CATEGORIA CREATIC  A LA MILLOR STARTUP: Empreses relacionades amb la tecnologia i la innovació 
i que hagin iniciat la seva activitat des de l’1 de gener de 2015 i encara continuïn actives. S’entendrà com 
a data d’inici d’activitat la que consti com a data d’alta a la declaració censal d’Hisenda de l’activitat 
principal de l’empresa participant. 
 
Queden exclosos d’aquesta convocatòria aquelles empreses que hagin resultat guanyadores dels premis 
Creatic en edicions anteriors, així com aquells projectes o empreses guanyadores de la primera edició 
dels premis Reimagine Textile. 
 
Article 3 
Requisits dels projectes 
 

1- Requisits comuns a les dues categories: 
 

           Tots els projectes hauran de ser innovadors i/o tecnològics.  
 

Un projecte innovador és aquell que es basa en la introducció o millora significativa d’un producte 
(bé o servei), d’un procés, d’un nou mètode de comercialització o d’organització i que suposi un 
avantatge competitiu. 
 
Es consideren 4 tipus d’innovació: 
 

- Innovació de producte: és la introducció o millora significativa d’un bé o servei. 
- Innovació de procés: és la introducció o millora significativa en el procés de producció o de 

distribució.  
- Innovació en comercialització: és la introducció d’un nou mètode que impliqui canvis 

significatius en el disseny, envasat, posicionament , promoció o preu dels productes. 
- Innovació organitzativa:  és la introducció d’un nou mètode organitzatiu dintre de l’empresa.  

 
Totes aquestes innovacions han d’implicar canvis significatius en les tècniques, materials i/o 
programes informàtics, etc.  
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Un projecte tecnològic és aquell que  produeix un producte o servei nou derivat d’un procés de 
recerca i desenvolupament permanent i relacionat amb àrees com l’electrònica, química, 
biotecnologia, informàtica, medicina, etc. En aquest,  el coneixement es converteix en un factor 
competitiu de rellevància i és l’element generador de valor afegit. 
 
 
2- Requisits específics per a cada categoria:  
 

a) els projectes de la categoria CREATIC A LA MILLOR IDEA EMPRESARIAL han de tenir per 
objectiu la creació d’una empresa abans dels 31 de maig de 2018. 
 
b) els projectes de la categoria CREATIC A LA MILLOR STARTUP han d’haver iniciat la seva 
activitat a partir de l’1 de gener de 2015 i continuar actives.  

 
Article 4 
Procediment per participar-hi i termini 
 
Les persones interessades en participar hauran de presentar la sol·licitud de participació, a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOP, al registre de la Fundació TecnoCampus Mataró-
Maresme: 

- En mà a l’Av. Ernest Lluch, 32 (El Rengle) 08302 Mataró 
- O per e-mail (resum executiu en pdf i vídeo en format .avi o .mpg) a 

creatic@tecnocampus.cat  
 
La documentació requerida per participar-hi és la següent: 
 
CATEGORIA CREATIC A LA MILLOR IDEA EMPRESARIAL: 
 

a) sol·licitud de participació 
b) fotocòpia del DNI del representant del projecte 
c) resum executiu: els concursants hauran de desenvolupar un resum executiu d’una extensió 

màxima de 5 fulls amb grandària lletra mínima 11. Per elaborar aquest document, els 
participants comptaran amb l’assessorament del personal tècnic de l’Àrea d’Empresa de 
Tecnocampus. 

d) vídeo de presentació del projecte d’una durada màxima de 3 minuts. 
 
CATEGORIA CREATIC A LA MILLOR STARTUP: 
 

a) sol·licitud de participació 
b) fotocòpia del DNI del representant de l’empresa 
c) fotocòpia del CIF de l’empresa 
d) còpia de l’alta censal model 036/037 
e) resum executiu: els concursants hauran de desenvolupar un resum executiu d’una extensió 

màxima de 5 fulls amb grandària lletra mínima 11. Per elaborar aquest document, els 
participants comptaran amb l’assessorament del personal tècnic de l’Àrea d’Empresa de 
Tecnocampus. 

f) vídeo de presentació del projecte d’una durada màxima de 3 minuts. 
 
El termini de presentació de la sol·licitud per ambdues categories finalitzarà el dia 9 d’octubre de 2017, a 
les 15 h. 
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Article 5 
Desenvolupament del concurs 
La valoració dels projectes es desenvoluparà en dues fases: 
 
Fase 1: Preselecció dels 6 projectes finalistes per a cadascuna de les dues categories. 
 

Un comitè intern format per representants del Tecnocampus i altres entitats col·laboradores 
d’aquests premis, preseleccionarà els 6 projectes finalistes en base a la documentació aportada 
(resum executiu + vídeo)  
 
La Fundació TecnoCampus comunicarà el veredicte del comitè intern a partir del 23 d’octubre de 
2017.  

 
Fase 2: Selecció dels projectes guanyadors 
 

Els 6 projectes finalistes hauran de presentar el seu projecte en format elevator pitch amb una 
durada màxima de 5 minuts davant del comitè avaluador. Posteriorment, el jurat podrà formular 
les preguntes que cregui convenients per a la valoració del projecte. 
 
Els participants disposaran dels materials audiovisuals necessaris per a la presentació. 
 
En base a aquesta presentació, al resum executiu i al vídeo dels projectes finalistes, el jurat 
escollirà dos  projectes guanyadors, per a cadascuna de les dues categories, classificats com a 
primer i  segon. Així mateix el jurat podrà fer una menció especial a aquell projecte que no hagi 
estat premiat però que presenti alguna singularitat que s’hagi destacat en el decurs de les seves 
deliberacions.  
 
En cas de renúncia a algun premi per part del guanyador, aquest i els següents premis, si fos el cas, 
seran reassignats al  següent/s classificat/s. A aquests efectes, el projecte menció especial es 
considera el 3r classificat i a l’acte del jurat tècnic constarà la classificació dels projectes 
guanyadors. 
 
No obstant això, el jurat també podrà declarar deserts els premis de forma total o parcial. Les 
decisions adoptades pel jurat seran per majoria simple. 
 
El jurat elevarà el seu veredicte a la Presidència de TecnoCampus a fi que aquesta adopti la 
corresponent resolució. 
 
Es donarà a conèixer la classificació final dels premis al mes de novembre de 2017, a la gala de la 
Nit de l’Emprenedoria i la Innovació que tindrà lloc en el marc de la GEW “Global Entrepreneurship 
Week”, al Centre de Congressos del TecnoCampus. 

 
Article 6 
Criteris de selecció 
 
Per a la selecció dels projectes es tindran en compte els següents criteris: 

màxim 
1) Producte o servei innovador: 

Grau de definició del producte o servei .......................................................................................... 5 punts 
Incorporació d’elements innovadors i millores tecnològiques ..................................................... 5 punts 

2) Activitat vinculada a sectors estratègics per a  la ciutat: salut, tèxtil, mobile, indústria 4.0...............5 punts 
3) Dimensió del mercat i competència. Es valorarà l’orientació al mercat del projecte. ......................  5 punts 
4) Model de negoci i viabilitat econòmica i financera del projecte ......................................................... 5 punts 
5) L’efecte emprenedor. En aquest criteri es valorarà la capacitat de generació  
       de llocs de treball i com a dinamitzador de l’activitat econòmica al territori. .................................... 5 punts 
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6) Equip promotor: 
Coneixements tècnics i de gestió de l’equip emprenedor ............................................................ 5 punts 
Habilitats comunicatives, en base a la presentació oral del projecte ........................................... 5 punts 

 
Article 7 
Jurat 
 
L’òrgan competent per resoldre el procediment de concessió dels premis objecte de la present 
convocatòria serà un Jurat integrat per representants de les diferents institucions que col·laboren amb 
els premis:  
 

1. Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme 
2. Diputació de Barcelona 
3. ACCIÓ 
4. Associació GENTIC  
5. AIJEC 
6. FAGEM 
7. BANC 
8. SIRSA 
9. BStartup (Banc Sabadell) 
10. Bytemaster 
11. PIMEC 
12. Cambra de Comerç de Barcelona 
13. Club d’Inversors Tecnocampus 

 
 
Article  8 
Dotació dels premis 
 
CATEGORIA CREATIC A LA MILLOR IDEA EMPRESARIAL 
 
1r. classificat 

 Bonificació del 100% de l’ús d’un Openspace, en fase de pre-incubació, per desenvolupar el 
projecte empresarial guanyador durant un màxim de sis mesos.  

 50% de bonificació de l’estada a la Incubadora del TecnoCampus en modalitat oficina 
independent, a partir de la data de constitució de l’empresa i fins al 31 de desembre de 2018. 

 Dotació d’un premi en metàl·lic de cinc  mil euros (5.000€)   

 Participació al Programa Innoemprèn  (edició 2017) (*) 

 Suport en la promoció i presència a mitjans.  
 

2n. Classificat 
 

 Bonificació del 100% de l’ús d’un Openspace, en fase de pre-incubació, per desenvolupar el 
projecte empresarial guanyador durant un màxim de sis mesos.  

 50% de bonificació de l’estada a la Incubadora del TecnoCampus en modalitat Openspace, a 
partir de la data de constitució de l’empresa i fins al 31 de desembre de 2018. 

 Dotació d’un premi en metàl·lic de tres  mil euros (3.000€)   

 Participació al Programa Innoemprèn  (edició 2017) (*) 

 Suport en la promoció i presència a mitjans.  
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CATEGORIA CREATIC  A LA MILLOR STARTUP  
 

1r. classificat 

 Dotat amb un premi en metàl·lic de cinc  mil euros (5.000€)  

 50% de bonificació, durant un any, de l’estada a la incubadora o centre empresarial del 
TecnoCampus , en modalitat oficina independent. 

 Suport en la promoció i presència a mitjans  

 Participació al Programa Innoemprèn  (edició 2017) (*) 
 

2n. classificat 

 Dotat amb un premi en metàl·lic de tres mil euros (3.000€)  

 50% de bonificació, durant un any, de l’estada a la incubadora o centre empresarial del 
TecnoCampus en modalitat Openspace.  

 Suport en la promoció i presència a mitjans  

 Participació al Programa Innoemprèn  (edició 2017) (*) 
 

(*)  Subjecte a la convocatòria del programa Innoemprèn per a l’any 2017. 
 

 
Article 9 
Obligacions dels beneficiaris 
 
En la Categoria Premi a la millor idea: 

- Hauran d’instal·lar-se a l’Openspace, com a projecte en pre-incubació l’1 de desembre de  
2017. 

- Iniciar l’activitat empresarial a la seu de la Incubadora del Parc TecnoCampus abans del 31 de 
maig de 2018. 

- Presentar la documentació requerida per rebre el premi, dins el termini establert. 
- Mantenir l’activitat empresarial al Tecnocampus, com a mínim fins al 31 de desembre de 

2018. 
- Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d'aquestes bases 

generals o d'altres disposicions generals vigents 
 
 Si transcorreguts aquests terminis no s’ha complert amb les obligacions, es perdrà el dret sobre el 
premi guanyat i aquest es reassignarà al següent classificat. En aquest cas, el nou beneficiari haurà de 
constituir l’empresa en un termini màxim d’un mes des de la notificació del premi.  
 
En la Categoria Premi a la millor Startup:  

- Traslladar l’activitat empresarial a la seu del Parc TecnoCampus abans del 31 de març de 
2018. 

- Presentar la documentació requerida per rebre el premi, dins el termini establert. 
- Mantenir l’activitat empresarial al Tecnocampus per un període mínim de 12 mesos. 
- Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d'aquestes bases 

generals o d'altres disposicions generals vigents 
 
En cas que l’empresa decideixi no traslladar la seva activitat, perdrà l’opció al premi en metàl·lic, però 
podrà optar a gaudir la resta de premi. 
 
L’ incompliment d’alguna o de totes aquestes obligacions podrà comportar la pèrdua o devolució 
del premi i aquest es reassignarà al següent classificat. En aquest cas, el nou beneficiari haurà de 
traslladar l’activitat a la seu de Tecnocampus en un termini màxim de dos mesos des de la 
notificació del premi.  
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Article 10 
Justificació i termini 
 
Categoria Premi a la millor idea empresarial:   
 
Els guanyadors dels premis hauran de justificar l’inici de l’activitat abans del 31 de maig de 2018, 
presentant la documentació següent: 
 

a)    Declaració censal d’alta a Hisenda. 
b)    Inscripció d’alta a la Seguretat Social. 
c)  Aportació dels corresponents certificats positius de manca de deutes emesos per la 
Seguretat Social i l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

 
En cas de no presentar la documentació justificativa dins el termini indicat, s’entendrà que el guanyador 
renuncia al premi. 
 
 
Categoria Premi a la millor Startup:   
 
Els guanyadors dels premis hauran de justificar el trasllat de l’activitat a la seu de Tecnocampus abans 
del 31 de març de 2018, presentant la documentació següent: 
 

a) Declaració censal d’alta a Hisenda, així com del canvi de domicili fiscal si s’opta al premi en 
metàl·lic. 

b) Inscripció d’alta a la Seguretat Social. 
c) Aportació dels corresponents certificats positius de manca de deutes emesos per la Seguretat 

Social i l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 
 

 
En cas de no presentar la documentació justificativa dins el termini indicat, s’entendrà que el guanyador 
renuncia al premi. 
 
Disposició addicional 
 
En el marc dels premis a les millors iniciatives empresarials a dalt previstos, també es vol reconèixer el 
millor projecte emprenedor plantejat per estudiants Tecnocampus. En aquest context, s’atorgarà el 
Premi Creatic a l’Emprenedoria Universitària del Tecnocampus. 
 
Poden participar en aquest premi els alumnes universitaris dels graus o màsters de les Escoles 
universitàries del TecnoCampus que presentin un projecte emprenedor. 
  
 
Els criteris per a  l’avaluació dels  projectes són: 
 
           Màxim 
1) Singularitat de la idea..................................................................................5 
2) Orientació a mercat de la proposta de valor...............................................5 
3) Model de negoci..........................................................................................5 
4) Grau de desenvolupament del projecte......................................................5 
5) Presentació d’un vídeo del projecte d’una durada màxima de 3 minuts....5 

 
El Comitè de Selecció final estarà format per representants del TecnoCampus Mataró-Maresme i es 
convidarà a alguna entitat col·laboradora a  participar-hi. 
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El guanyador d’aquest premi podrà participar al Imagine Expres 2018 (**), i assignació preferent 
d’allotjament a la Preincubadora Tecnocampus. 
 
 
(**) Subjecte a la  convocatòria del programa i al compliment per part del guanyador dels requisits de 
participació 
 
 
Disposició final 
 
La Fundació TecnoCampus i les entitats col·laboradores podran difondre el nom dels guanyadors i els 
seus projectes. 
 
La sol·licitud de participació als premis comporta el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases per part 
dels participants. 

 
 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A: 

Servei d’Emprenedoria de TecnoCampus 
creatic@tecnocampus.cat 

 TecnoCampus Mataró-Maresme (Edifici TCM2) 
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 

08302 Mataró (Barcelona) 
Tel. 93 169 65 02 | Fax 93 169 65 05 

 
 
 

Mataró, juny de 2017 
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