
 

 

 

 
 
RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL NÚM. 20/2021, RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LES BASES I 
CONVOCATÒRIA PER ACCEDIR AL PROGRAMA STARTHEALTH 2021, D’ACCELERACIÓ PER A STARTUPS 
DEL SECTOR SALUT  
 
Núm. Expedient: 11/2021 
 
La Fundació Tecnocampus té com a finalitat estatutària, entre altres, donar suport a l’emprenedoria 
mitjançant serveis que facilitin la creació de noves empreses i el creixement d’empreses ja existents, 
així com també desenvolupar tota aquella activitat de promoció econòmica que incideixi en la 
competitivitat empresarial, el desenvolupament industrial, la innovació, la internacionalització i la 
consolidació i creixement del teixit productiu del territori. 
 
Des de l’àrea d’empresa de Tecnocampus parteix una iniciativa per a promoure i estimular les iniciatives 
emprenedores i la formació i evolució de noves empreses vinculades al sector de la salut. Per tal de 
vehicular aquesta intencionalitat es presenta la proposta de convocatòria per accedir de manera 
subvencionada al Programa StartHealth 2021, d’acceleració per a startups del sector salut a les millors 
iniciatives empresarials en l’àmbit de la salut. Aquest programa està organitzat per la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. La participació en 
aquest programa de manera no subvencionada té un cost d’uns 6.000€ per entitat.  
 
La participació està oberta a start-ups de nova creació (fins a 5 anys de vida) vinculades al sector salut, 
que tinguin un projecte amb  una proposta de valor diferenciada, amb potencial de creixement i 
impulsada per un equip compromès.   
 
La participació en aquest programa per part dels interessats està supeditada a uns criteris i barems 
reflectits a les bases, que donaran accés al mateix a un màxim de 10 start-ups. Participar-hi suposa 
l’accés a un conjunt de recursos altament qualificats per tal de maximitzar el potencial de les 
candidatures escollides: mentoratge per part d’experts, diagnosi de la strat-up, programa de 
capacitació, tutorització, etc. 

 
La finalitat del programa és afí als objectius fundacionals, d’acord els estatuts de la Fundació 
Tecnocampus. 
 
Les bases reguladores per a l’accés al Programa StartHealth 2021,  d’acceleració per a startups del 
sector salut de la fundació Tecnocampus, i la seva convocatòria, garanteixen els principis de publicitat, 
concurrència igualtat, mèrits i capacitat; també inclouen un barem de puntuació i la designació d’un 
comitè de selecció que haurà d’efectuar la corresponent avaluació i proposta d’adjudicació a l’òrgan 
competent. 
 
Vist  tot el qual i en virtut de les competències que em confereixen els estatuts de la Fundació,  RESOLC: 
 
 
PRIMER.-  Aprovar la convocatòria i les bases per a l’accés al Programa startHelath 2021, 

d’acceleració per a startups del sector salut de la fundació Tecnocampus, adreçat a 
Start-ups de l’àmbit de la Salut, adjuntes com a annex I.  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

SEGON.-   Atorgar a les entitats beneficiaries els serveis i bonificacions que s’indiquen a les bases 
adjuntes. 

 
TERCER.-  Procedir a la publicació de la present convocatòria. 
 
 
 
 
 
 
El director general      
Josep Lluís Checa López 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme  
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Amb la col·laboració de: 

 

BASES REGULADORES DEL PROGRAMA STARTHEALTH 2021 
PROGRAMA D’ACCELERACIÓ PER A STARTUPS DEL SECTOR SALUT DE LA FUNDACIÓ 
TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 

Programa organitzat per la Fundació TecnoCampus amb el suport de la Diputació de Barcelona 

(DIBA).  

Expedient núm.: 11/2021 

 
Article 1. Objecte    
 

L’objecte de les presents bases és la selecció dels projectes i/o startups del sector salut per a la 
seva participació en el Programa d’acceleració Starthealth 2021. 
 
El Programa inclou assessorament expert que es complementa amb un programa de capacitació 
i activitats de connexió amb l’ecosistema empresarial i emprenedor del territori. Es compta amb 
la coordinació i l'acompanyament de l'equip expert en processos d'emprenedoria i acceleració 
empresarial de Tecnocampus.  
 
Aquest programa està finançat per la Fundació Tecnocampus i la Diputació de Barcelona (DIBA), 
mitjançant l’ajut de Projectes Singulars de suport al teixit productiu, motiu pel qual resulta sense 
cost per als participants que en resultin beneficiaris.  
 

Article 2.  Participació   
 
Podran participar-hi: 
 

a) projectes de l’àmbit de la salut vinculats a Catalunya i que es trobin en darreres fases de 
validació. Han de tenir el propòsit de constituir-se com a empresa en el termini d’un any 

 
b) startups de nova creació (fins a 5 anys de vida), amb una proposta de valor diferenciada, 

amb potencial de creixement i impulsada per un equip compromès. 
 
Article 3. Requisits dels promotors i projectes candidats 
 
a) El/s promotor/s representant/s de l’empresa ha de ser una persona física, major d’edat i 
amb capacitat legal per a obligar-se. 
b) Projecte amb intenció de constituir empresa en el termini d’un any, o start-up/empresa 
constituïda legalment posteriorment a l’11 de juliol de 2016 (antiguitat màxima de 5 anys) 
c) Projectes amb un Mínim Producte Viable (MVP) 
 
 
Article 4. Accés i contingut del  programa  

Podran accedir al programa fins a un total de deu (10) projectes o start-ups, que seran els 
millors classificats, d’acord amb els criteris de l’article 7, d’aquestes bases.  



 
                                                                   

2 

 

Amb la col·laboració de: 

La participació en aquest programa d’acceleració dóna accés a sessions de capacitació grupals, 
assessorament expert individualitzat per projecte, i activitats de connexió amb l’ecosistema 
empresarial i emprenedor del territori i internacional, sense cost per als participants; a més de 
recursos addicionals que conjuntament permeten augmentar les probabilitats d’arribar amb èxit 
a les futures fites o fases del cicle de vida de les start-ups seleccionades.  

La durada total del programa, des del llançament de la campanya de comunicació fins a la 
finalització de la seva execució, és de 8 mesos. 

El programa consta del següent contingut:  

- Diagnosi start-ups: diagnosi de situació de cada start-up participant, prèvia a l’assignació 
del mentor  

- Mentors de negoci: assessorament expert a través d’una xarxa de mentors que 
acompanyaran als emprenedors/startups durant totes les fases del programa 

- Programa capacitació: píndoles formatives específiques amb professionals experts en 
Estratègia, Regulatòria, Màrqueting i vendes, Legal, Propietat intel·lectual, Finançament 
i finances. 

- Demo day i Jornada de finançament: presentació de projectes 
- Tutors/es: professionals orientats al seguiment per facilitar els recursos adients en cada 

moment i connectar amb l’ecosistema del territori. 
- Difusió i visibilitat de les startups participants a StartHealth: activitats de comunicació i 

promoció amb els canals propis de TecnoCampus 
 
La participació en aquest programa està 100% subvencionada per part de la Fundació 
Tecnocampus i la Diputació de Barcelona. El cost de participació en el programa, per cada 
participant, està valorat en 6.000€, iva exclòs. Aquest import estarà subjecte al tractament fiscal 
que legalment correspongui. 
 
Article 5. Obligacions dels beneficiaris 
 
La participació en el programa comporta el compromís d’assistir a un mínim del 75% de les 
sessions i reunions de treball, així com d’elaborar els documents necessaris durant el 
desenvolupament del seu projecte.  
 
L’incompliment d’aquest compromís implicarà l’expulsió del programa i l’obligació del 
beneficiari a rescabalar a la Fundació TecnoCampus per les despeses en què hagi incorregut amb 
motiu de la seva participació. 
 
Article 6.  Sol·licitud i termini de presentació 
 
La sol·licitud d’inscripció s’ha de realitzar a través de:  
https://forms-emprenedoria.tecnocampus.cat/view.php?id=61468 que està a la web 
https://www.tecnocampus.cat/ca/empresa/programa-acceleracio/health  
 
 
El termini de presentació de projectes serà a partir de de la publicació de la convocatòria i bases 
al web de Tecnocampus i fins el dia 31 de juliol de 2021, a: 

https://forms-emprenedoria.tecnocampus.cat/view.php?id=61468
https://www.tecnocampus.cat/ca/empresa/programa-acceleracio/health
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Amb la col·laboració de: 

https://www.tecnocampus.cat/ca/empresa/programa-acceleracio/health  

  
Article 7. Criteris de selecció 
 

Per a la valoració de les candidatures, es tindran en compte els següents 
criteris, amb una valoració màxima total de 15 punts:  
 

 

 Màxim 

1. Maduresa del projecte i nivell de desenvolupament. Es valorarà 
positivament disposar d’un Mínim Producte Viable (MVP) funcional. 

5 punts 

2. Escalabilitat del projecte i potencial de creixement. Es valoraran projectes 
amb gran potencial de creixement i amb possibilitats de projecció internacional. 

3 punts 

3. Innovació tecnològica i grau d’innovació. Es valorarà la innovació del 
projecte en oferir un producte/servei nou o clarament diferenciat i millorat en 
front a les solucions existents en el mercat. En funció del grau de maduresa, es 
valorarà que l’empresa hagi realitzat actuacions per a la protecció de la 
tecnologia, de forma que l’empresa sigui titular i estigui protegida davant els 
seus competidors. 

3 punts 

4. Equip. Es valorarà que com a mínim un membre de l’equip tingui dedicació 
majoritària al projecte; així com la coherència en la complementarietat dels 
membres de l’equip promotor, la seva expertesa i experiència tècniques i de 
gestió i el seu grau d’implicació en el projecte. 

3 punts 

5. Territori. Es valorarà positivament la vinculació del projecte o startup amb el 
nostre territori (comarca de El Maresme).  

1 punt 

 

  
Article 8. Comitè de selecció  
 

Es constituirà un comitè competent per avaluar les candidatures, el qual estarà integrat per: 
- Director/a d’Empresa i Emprenedoria de Tecnocampus 
- Cap d’Emprenedoria i creixement Empresarial de Tecnocampus 
- Responsable de Creixement Empresarial de Tecnocampus 
- Project manager de Tecnocampus 

 
A criteri del Comitè de selecció, es podrà incorporar al mateix un expert extern, que dependrà i 
serà adaptat en funció dels projectes presentats. 

 
El Comitè elevarà el seu veredicte a la Direcció General de TecnoCampus a fi que aquesta 
adopti la corresponent resolució, podent declarar desert el programa de forma total o parcial, 
si així ho considera escaient. 
 
 
Article 9. Desenvolupament del procés de selecció de candidatures 
 
El procés es desenvoluparà en les següents fases:  

− Presentació de candidatures. En cas de ser necessari es podrà requerir als participants 
per tal que completin la informació aportada. 
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Amb la col·laboració de: 

− Selecció de candidatures segons els criteris de selecció indicats a l’article 7.  

− Comunicació del veredicte 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 StartHealth 2021 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. Pel 
que fa les autoritzacions d’imatge, el consentiment exprés 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: 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 .  
 
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 seves imatges (tant videogràfiques 
com fotogràfiques i veu), corresponents a aquest programa, puguin ser difoses amb finalitats 
divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet). Així mateix, els participants 

mailto:rgpd@tecnocampus.cat
mailto:rgpd@tecnocampus.cat
http://www.tecnocampus.cat/
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Amb la col·laboració de: 

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. La difusió únicament serà 
per a l’acompliment de l’objecte del programa i pel termini mínim que es consideri 
imprescindible. 
 
 
 
Disposició final 
 
Els participants es declaren 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. 

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

 
Mataró, juny de 2021 
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