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BASES REGULADORES DE LA 1a EDICIÓ DEL PROGRAMA STARTMOBILITY DE LA FUNDACIÓ 
TECNOCAMPUS   MATARÓ-MARESME 
Programa subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya (Programa per 
promoure l’emprenedoria territorial especialitzada – Programa Primer de preacceleració) 
Exp. núm.: CA_LA0011122_2022_EXP_201 
 
Article 1. Objecte    
 
L’objecte d’aquestes bases és la selecció dels projectes emprenedors i startups que podran 
participar, de manera subvencionada, en el programa StartMobility: Smart Mobility and Logistic 
Accelerator. 
 
StartMobility  és un programa d’emprenedoria especialitzat en mobilitat sostenible, amb especial 
incidència en la logística, i pivotant en la innovació i la tecnologia. 
 
El programa StartMobility forma part del Programa per promoure l’emprenedoria territorial 
especialitzada (Programa primer de preacceleració) i està subvencionat pel Departament 
d’Empresa i Treball i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus, l’Ajuntament de Mataró 
i la Fundació Tecnocampus.  

La participació en aquest programa està 100% subvencionada per als projectes participants pel 
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, el Fons Social Europeu Plus, la 
Diputació de Barcelona. El cost estimat per projecte sense subvencionar és de 1290€. 

 
Article 2.  Participants   
 
Poden  participar en el programa: 

 
a) Emprenedors i emprenedores que tenen una idea de negoci innovadora relacionada amb 

la mobilitat sostenible. 
 

b) Empreses de recent creació amb un model de negoci innovador relacionat amb la 
mobilitat sostenible. 

 
Els projectes participants hauran de tenir la tecnologia com a pilar del seu model de negoci. 
 
El programa podrà disposar d’un màxim de 15 projectes participants que se seleccionaran segons 
els criteris recollits a l’article 7 d’aquestes bases. 
 
 
Article 3. Requisits dels projectes candidats 
 
a) Basar-se en una  idea de negoci relacionada amb la mobilitat sostenible amb destacat 
component innovador i/o tecnològic. 
 
Als efectes de les presents bases: 
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 S’entendrà que un projecte és innovador quan es basi en la introducció o millora 
significativa d’un producte, d’un servei, d’un procés o d’un nou mètode de 
comercialització o organització, suposant un avantatge competitiu respecte a l’oferta 
actual.  

 S’entendrà que un projecte és de base tecnològica  quan el producte o servei ofert derivi 
d’un procés de recerca i desenvolupament permanent en tecnologia o tecnologia aplicada 
a qualsevol sector econòmic.  

 
Alguns dels reptes i oportunitats identificats en el sector de la mobilitat al quals els projectes 
participants en el programa StartMobility poden donar resposta són els següents: 

 
 Donar resposta als nous patrons de mobilitat individual i compartida:  

- dissenyant serveis focalitzats en el ciutadà i assegurant la seva seguretat, 
especialment en entorns urbans 

- explorant nous models de negoci. 
 Multimodalitat i intermodalitat com solucions personalitzades porta a porta com: MaaS 

(Mobility as a service) o els serveis paqueteria i logística d’última milla 
 Noves tendències per millorar la sostenibilitat de la cadena logística com: logística inversa; 

la finestreta única; l’eficiència en la gestió de rutes de mercaderies connectades i 
compartides, etc. 

 Explorar com reduir l’impacte del transport en el medi ambient:  
- Planificant sistemes que permetin una disminució de les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle; disminució de la congestió; o la disminució del soroll.  
- Analitzant vectors energètics que impacten en una mobilitat sostenible: energies 

renovables per a la generació d'electricitat, noves tecnologies de generació d'energia 
a través de l' hidrogen, biomassa, biocarburants de nova generació (i neutres en 
carboni) i calor i fred residual. 

 
b) Tenir per objectiu la posada en marxa d’una empresa en aquest àmbit. 
 
 
Article 4. Accés i contingut del  programa  
 
La participació en aquest programa suposa l’accés a un conjunt de recursos qualificats per tal de 
maximitzar el potencial de les candidatures escollides.  

El programa consta de: 

1. Pla de formació especialitzat de 108 hores, dividit en 2 blocs: 

Bloc 1. Formació en tecnologia, innovació i nous models de negoci en l’àmbit de la 
mobilitat sostenible. 66 hores 

Bloc 2. Formació en gestió empresarial, per tal de treballar l’aplicació pràctica de la 
innovació, la tecnologia i els nous models de negoci del bloc 1 en el seu projecte. 42 
hores 
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2. Mentoria. Cada projecte participant disposarà d’una borsa de fins a 10 hores de 
mentoria per tal de treballar de manera individualitzada aspectes propis de la creació 
d’empreses, així com temes estratègics del sector i de la tecnologia o de la innovació 
a aplicar.  
 

Article 5. Obligacions dels beneficiaris/es 
 
La participació en el programa suposarà el compromís d’aprofitament i assistència a un mínim del 
75% de les sessions i reunions de treball, així com l’elaboració dels documents que s’esdevinguin 
necessaris en el desenvolupament del seu projecte.  
 
Els participants han de ser els propietaris intel·lectuals/industrials dels serveis i/o productes 
exportables. 
 
 
Article 6.  Sol·licitud i termini de presentació 
 
La sol·licitud d’inscripció s’ha de realitzar a través del web de Tecnocampus: 
www.tecnocampus.cat. 
 
El termini de presentació de projectes s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes 
bases al web de Tecnocampus i finalitza el 30 de setembre de 2022. 
 
  
Article 7. Criteris de selecció 
 
Per a la valoració de les candidatures es tindran en compte els següents criteris, sobre un total 
màxim de 10 punts:  
                                                                                                                                                                 Màx 

1. Formació i experiència professional dels promotors del projecte.........................2 punts 
2. Idea de negoci. Grau de definició de la idea de negoci, potencial  d’incorporar.... 2 punts 
elements innovadors i/o de tecnologia    
3. Orientació a mercat de la idea. Satisfacció real de necessitats del mercat, .......... 2 punts 
visió global i escalabilitat   
4.  Validació model de negoci...................................................................................   2 punts 
5.  Potencial creixement projecte. Dimensió mercat, visió global i escalabilitat....... 2 punts 

 
 
Article 8. Comissió de valoració  
 
Es constituirà una comissió de valoració que serà l’òrgan competent per avaluar les candidatures 
d’accés a la primera i segona fase. Estarà integrat per: 
 

- Cap d'Emprenedoria i Creixement Empresarial de Tecnocampus 
- Responsable de Creixement Empresarial de Tecnocampus 
- Personal tècnic de l’Àrea de Transferència, Innovació i Empresa de Tecnocampus 
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La Comissió elevarà el seu veredicte a la Direcció General de Tecnocampus a fi que aquest adopti 
la corresponent resolució, podent-se declarar desert el programa de forma total o parcialment, 
si així es considera escaient.  
 
 
 
Article 9. Desenvolupament del procés de selecció de candidatures 
 

 Presentació de candidatures 
 Selecció de candidatures per accedir a la primera fase segons els criteris de selecció 

indicats a l’article 7 
 Comunicació del veredicte per e-mail als seleccionats per participar al programa 

 
Article 10. 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 a l’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 document informa:  

Finalitat: Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de les activitats objecte 
de la present convocatòria del programa StartMobility en els termes que es determini.  

Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el 
compliment d’una missió realitzada en interès públic, en virtut de l’article 6.1.e) 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: Les dades podran ser cedides a terceres entitats que estiguin directament 
relacionades amb la finalitat del tractament. No se cediran les dades a uns altres tercers, excepte 
per obligació legal o amb el consentiment exprés de l'interessat. 

Drets: El participant 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, acompanyada d’una 
fotocòpia del DNI del titular de les dades, adreçada a la Secretaria General de la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o correu 
electrònic a l’adreça electrònica; rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l'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. 
Podeu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la pàgina 
web següent: www.tecnocampus.cat .  
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Article 11. Difusió d’imatges 
 
Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 
regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; el/a sol·licitant dóna el seu consentiment a 
TecnoCampus i institucions que col·laboren per tal que les imatges (tant videogràfiques com 
fotogràfiques i veu), corresponents a aquest premi, puguin ser difoses amb finalitats divulgatives 
per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet). 
 

 

Disposició final 
 
El/a sol·licitant és el/a responsable de la veracitat de les dades. 
 
La participació en aquest Programa comporta que els participants explícitament autoritzen a la 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme a difondre el nom de les persones i/o start-ups 
participants en el context del programa, les seves idees de negoci, així com les imatges seves 
que es puguin generar amb motiu del programa en qualsevol de les formes possibles (premsa, 
internet, xarxes socials, etc.). La difusió únicament serà per a l’acompliment de l’objecte del 
programa i pel termini mínim que es consideri imprescindible. 
 
Els participants declaren ser els propietaris intel·lectuals/industrials dels serveis i/o productes 
exportables, en cas contrari ells són els responsables directes dels danys i perjudicis que en 
puguin derivar per reclamacions dels propietaris originals. Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme, queda eximida i alliberada de tota reclamació i responsabilitat, provocades per la 
seves actuacions, i queda sota les seva responsabilitat complir amb la normativa de protecció 
de dades, honor i intimitat (inclòs a Internet), i propietat intel·lectual/ industrial de tercers 
afectats. 
 
L’adjudicació mitjançant el procés aquí recollit implica una subvenció del 100% del cost del 
programa i el compliment dels deures. 

La sol·licitud de participació al present programa comporta el coneixement i l’acceptació 
d’aquestes bases per part dels participants.  
 
 

Mataró, juliol de 2022 
 
 


