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RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL nº 104/2022, RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LES BASES I 
CONVOCATÒRIA PER A LA PARTICIPACIÓ DE LES EMPRESES EN LA FIRA MWC–4YFN 2023, DINS L’ESTAND 
DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME. 
Núm. Expedient:  CA_LA0011122_2022_EXP_232 
 

 
 TecnoCampus participarà a la fira 4 Years from Now (MWC-4YFN 2023) que se celebrarà a Barcelona els 
proper dies 27 i 28 de febrer i 1, 2 de març de 2023. A la fira es reuniran startups, inversors internacionals, 
emprenedors, organismes governamentals i en definitiva, els principals actors de l’ecosistema startup 
internacional.  
 
En l’estand de TecnoCampus es possibilitarà la participació en la fira de deu (10) empreses startup. Per tal 
de seleccionar aquestes empreses, es publicaran unes bases en les que podran presentar sol·licitud les 
empreses que compleixin una sèrie de requeriments que contemplen, entre altres, la data de constitució, 
la forma jurídica, la composició de l’equip de treball o el sector d’activitat. Les empreses hauran de tenir la 
seva seu social a la comarca del Maresme o hauran d’estar participant en algun programa impulsat per 
TecnoCampus. 
 
Els criteris de selecció avaluaran aspectes com l’equip emprenedor, el model de negoci, l’arribada al mercat 
del producte, pertànyer a la comunitat empresarial TecnoCampus i la internacionalització, atorgant 
preferència a les empreses no participants en l’edició anterior. 
 
Les empreses seleccionades abonaran a TecnoCampus 200€ (IVA exclòs), en concepte de drets de 
participació.  
 
Vist tot el qual i en virtut de les competències que tinc atribuïdes, RESOLC:  
 
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores per a la participació de les empreses en la fira MWC-4YFN 2023, 
dins l’estand de la Fundació TecnoCampus.  
 
SEGON.- Publicar-les a la web del TecnoCampus per tal de que les persones interessades puguin presentar 
les seves candidatures fins el dia 30 de novembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Lluís Checa López 
Director General 
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme 



                          

 

  

BASES REGULADORES PER A LA PARTICIPACIÓ DE LES EMPRESES EN LA FIRA MWC – 
4YFN 2023, DINS L’ESTAND DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME. 
 

Núm. Expedient:  CA_LA0011122_2022_EXP_232 

 
1. Objecte 

 
Constitueix l’objecte d’aquestes bases la convocatòria per a la selecció de deu (10) empreses 
startup que vulguin presentar les seves innovacions en la propera edició del congrés Mobile 
World Congress -4 Years From Now 2023 (MWC  4YFN 2023) que tindrà lloc els propers 27 i 
28 de febrer i 1, 2 de març de 2023.  
 

2. Beneficiaris 
 
Podran participar en la present convocatòria aquelles empreses que compleixin els 
requeriments següents: 

a) La data de constitució de l’empresa haurà de ser posterior a l’1 de gener de 2015. 
Podran participar projectes que a data de tancament de la sol·licitud no tinguin 
l’empresa constituïda sempre i quan es comprometin a constituir amb data límit 16 
de gener de 2023. Com a data de constitució de l’empresa es considerarà la data 
d’inscripció al Registre Mercantil o si s’escau, al Registre de cooperatives de 
Catalunya; o un document anàleg en el cas de societats civils privades. 

b) Les empreses candidates hauran d’estar constituïdes segons algunes de les formes 
jurídiques següents: societat civil privada, societat de responsabilitat limitada, 
societat anònima, societat laboral o societat cooperativa o ser empresari individual. 

c) Les empreses hauran de tenir la seva seu social a la comarca del Maresme o estar 
participant o haver participat en algun programa impulsat per TecnoCampus durant 
els dos últims anys. 

d) Les empreses candidates hauran de comptar amb un equip mínim de 2 persones 
(socis i/o treballadors) dedicats al projecte amb vinculació completa.  

e) Les empreses hauran de ser startups tecnològiques o digitals, especialment dels 
àmbits Health, fintech, blockchain, intel·ligència artificial, IOT, big data, mobile, 
tèxtil i les TIC. 

f) En l’adjudicació es donarà preferència a les empreses que no hagin participat en les 
edicions del 4YFN 2021 i 2022. Les empreses que ja hi hagin participat, podran optar 
a l’adjudicació únicament en el cas de que no es cobreixin les 10 places ofertes amb 
noves empreses i atenent als criteris de selecció de l’article 5. 
 

3. Condicions de participació 
 
Les empreses seleccionades exposaran el seu projecte en l’estant de TecnoCampus al pavelló de 
4YFN, en les següents condicions: 
 
• Gaudiran d’un espai dins del pavelló del 4YFN 2023 els dies 1 i 2 de març de 2023. Inclou 

estand prefabricat, 2 tamborets, paperera, endolls. Wifi general, electricitat, 
muntatge i desmuntatge, estand visual amb el logo de la startup. 

• 2 entrades que permeten l'accés a ambdós esdeveniments (MWC i 4YFN) tots els dies del 
congrés (del 27 de febrer al 2 de març). 

 
Cada candidatura seleccionada haurà d’abonar en concepte de dret de participació 200€, IVA 
exclòs. El pagament s'haurà de fer efectiu abans del 16 de gener del 2023. 



                          

 

  

 
La participació suposarà el compromís de les persones beneficiàries de preparació de 
documentació, assistència a les sessions i reunions de treball, que esdevinguin necessaris per a 
la preparació de l’estand i estratègia comunicativa conjunta. 
 
 
 
 

4. Participació i termini de presentació de les candidatures 
 
Les empreses interessades en participar en la present convocatòria han d’omplir el formulari de 
sol·licitud fins el 30 de novembre de 2022. El formulari es troba disponible a la web de 
TecnoCampus mitjançant el següent enllaç:  https://www.tecnocampus.cat/ca/stands-4yfn 
 
 

5. Criteris de selecció i fases de valoració 
 

Per a la valoració de les candidatures es tindran en compte els següents criteris:  

a) Equip emprenedor: Es valorarà el nombre de persones implicades en el projecte, nivell 
de dedicació, complementarietat de perfils i socis promotors. (fins a 3 punts) 

b) Model de negoci innovador: Es valorarà el nivell d’innovació, la novetat i l’originalitat 
del producte o servei i les possibilitats de desenvolupament futures. (fins a 3 punts) 

c) Arribada al mercat: es valorarà el nombre de clients actuals, el nombre de clients 
potencials, disposar d’un pla de creixement definit. (fins a 2 punts) 

d) Internacionalització: es valorarà el fet que ja estigui exportant i/o que es preveu 
desenvolupar un pla de promoció internacional. (fins a 1 punt) 

e) Comunitat empresarial TecnoCampus: S’atorgarà un punt a les empreses allotjades al 
Parc TCM.  

 
En una primera fase, es valoraran aquelles candidatures d’empreses que no hagin participat a 
l’estand de Tecnocampus del 4YFN en les dues darreres edicions.  
 
Se seleccionaran les 10 empreses que obtinguin major puntuació amb una valoració mínima de 
5 punts. 
 
En cas que, vistes les valoracions de la primera fase, no es cobrissin les 10 places a atorgar, es 
procediria, en una segona fase, on es valoraria a les empreses que ja hagin participat a l’estand 
de Tecnocampus del 4YFN 2021 i/o 2022 i s’atorgarien les places restants, per ordre de 
puntuació i amb una valoració mínima de 5 punts.  
 
 

6. Comissió de selecció. 
 
Es constituirà una comissió de selecció per a avaluar les candidatures, que estarà integrat per: 

• Directora de l’àrea de Transferència, Innovació i Empresa 

• Cap d’Emprenedoria i Creixement Empresarial 

• Responsable de Creixement Empresarial 
 

7. Desenvolupament del procés i publicació de les candidatures seleccionades.  
 
El procés de selecció de les candidatures es desenvoluparà en les següents etapes: 

https://www.tecnocampus.cat/ca/stands-4yfn


                          

 

  

 
1. Presentació de candidatures: des de la data de publicació de les bases fins el 17 de 

novembre de 2022.  
2. Valoració candidatures segons els criteris de selecció indicats del punt 5 i a partir del 

formulari complimentat amb la informació de l’empresa.  
3. Publicació dels resultats durant la setmana del 28 de novembre al 2 de desembre de 

2022. 
 

8. Protecció de dades 
 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), TecnoCampus informa: 
 
Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF 
G62034111 i domicili Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - 08302 Mataró (Barcelona), delegat de 
protecció de dades rgpd@tecnocampus.cat; en qualitat de Responsable del Tractament de les 
dades personals proporcionades en aquest formulari informa:  
Finalitat: Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de les activitats objecte 
de la present convocatòria, en els termes que es determini. Així com, mantenir informats als 
usuaris de productes i/o serveis de FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, a través de 
correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l'Usuari hagi 
prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent. 
Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el 
consentiment que atorga l’interessat per mitjà del present document, en virtut de l’article 6.1.a) 
del RGPD. 
Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat 
demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.  
Destinataris: No se cediran les dades a uns altres  tercers, excepte per obligació legal o amb el 
consentiment exprés de l'interessat. 
Drets: L’usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), 
limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta adreçada,  
acompanyada d’una fotocòpia del DNI del titular de les dades, a la Secretaria General de la 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o al 
correu electrònic rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació davant l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. 
 
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME informa que compleix amb tots els requisits 

establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i 

organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 

Disposició final 
La sol·licitud de participació al present programa comporta el coneixement i l’acceptació 
d’aquestes bases per part dels participants. 
 
La participació en aquest Programa comporta que els participants explícitament autoritzen a la 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme a difondre el nom de les empreses participants en el 
context del programa, els serveis i/o productes exportables, així com les imatges seves que es 
puguin generar amb motiu del concurs en qualsevol de les formes possibles (pòster, premsa, 
internet, xarxes socials, etc.). 
 

Mataró, octubre de 2023 
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