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BASES REGULADORES DE LA 20a EDICIÓ DELS PREMIS CREATIC A LES MILLORS INICIATIVES 
EMPRESARIALS EN L’ÀMBIT DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ  
 
Per tal de promoure l’emprenedoria i la iniciativa empresarial innovadora Tecnocampus i 
l’Ajuntament de Mataró convoquen per 20è any consecutiu els Premis Creatic. 
 
A tal efecte, es plantegen tres categories diferents dins aquesta edició dels Premis: 
 

I. Premis Creatic a les millors iniciatives empresarials en l’àmbit de la tecnologia i la 
innovació, adreçats a majors de 18 anys i empreses de nova creació. Dins aquesta 
categoria també s’atorgarà tres premis: el premi a la millor  iniciativa empresarial en 
l’àmbit de la tecnologia i la innovació, el premi la millor iniciativa empresarial liderada 
per dones i el premi a la millor iniciativa amb impacte social. 

II. Premi Creatic a l’Emprenedoria Universitària del Tecnocampus, adreçats a estudiants 
dels centres universitaris Tecnocampus. 

III. Premi Creatic al millor projecte emprenedor d’alumnes de FP dels centres educatius de 
Mataró. 

 
 
 
I. BASES ESPECÍFIQUES DELS PREMIS CREATIC A LES MILLORS INICIATIVES EMPRESARIALS 

EN L’ÀMBIT DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ 
 
Article 1. Objecte 
 
L’objectiu dels premis en aquesta categoria 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. També es pretén 
donar reconeixement als projectes liderats per dones, -dins el Premi Creatic a la millor iniciativa 
empresarial amb lideratge femení-, i a aquells que generen impacte social, -dins el Premi Creatic 
a la millor iniciativa empresarial amb impacte social-. 
 
Article 2. Beneficiaris 
 
Podran sol·licitar participar en els premis regulats per aquesta categoria: 
a) Persones majors de 18 anys que, de manera individual o col·lectiva, tinguin una idea de 

negoci relacionada amb la tecnologia i la innovació amb un nivell de maduresa proper al 
mercat i vulguin posar-la en marxa. 

b) Empreses relacionades amb la tecnologia i la innovació i que hagin iniciat la seva activitat al 
llarg de l’any 2020. 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 excloses d’aquesta convocatòria aquelles empreses que hagin resultat guanyadores dels 
premis Creatic en edicions anteriors. 
 
Article 3. Requisits dels projectes participants 
 
Els projectes participants hauran de: 
 

a)  Ser innovadors i/o tecnològics.  



 

2 

 

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.  
 
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. 
 

b) Tenir per objectiu la creació d’una empresa o, si aquesta ja existeix, haver iniciat 
l’activitat aquest mateix any 2020. 
 

c) Fixar el domicili  fiscal de la futura empresa, o empresa ja existent, a la ciutat de Mataró, 
tal i com s’indica en l’article 9 de les presents bases. 

 
Per al Premi Creatic a la millor iniciativa empresarial amb lideratge femení, caldrà que en els 
projectes o empreses hi hagi una participació majoritària de dones en el capital social i 
administració. 
 
Per al Premi Creatic a la millor iniciativa empresarial amb impacte social, s’entendrà que es 
produeix aquest impacte quan el projecte soluciona o alleuja un problema social o 
mediambiental. 

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

- En mà a l’Av. Ernest Lluch, 32 (Parc Tecnocampus, edifici TCM2 ) 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: 

a) sol·licitud de participació 
b) fotocòpia del DNI del representant del projecte o del representant legal de l’empresa 
c) fotocòpia del CIF de l’empresa, en cas de que estigui constituïda 
d) 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 

mailto:creatic@tecnocampus.cat
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document, els participants podem comptar amb l’assessorament del personal tècnic de 
l’Àrea d’Empresa de Tecnocampus. 

e) vídeo de presentació del projecte d’una durada màxima de 3 minuts. 
 
El termini de presentació de la sol·licitud finalitzarà el dia 9 d’octubre de 2020, a les 15 h. 
 
La presentació d’una sol·licitud a la present convocatòria de premis, comporta l’acceptació 
d’aquestes bases. 
 
Article 5. Desenvolupament del concurs 
 
El desenvolupament del concurs finalitzarà amb l’elecció, d’entre totes les candidatures, del 
millor projecte en l’àmbit de la tecnologia i la innovació que rebrà el Premi Creatic a la millor 
iniciativa empresarial.  
També s’atorgaran dos reconeixements: al millor projecte liderat per dones, amb el Premi 
Creatic a la millor iniciativa empresarial amb lideratge femení i al millor projecte amb impacte 
social, amb el Premi Creatic a la millor iniciativa empresarial amb impacte social. 
 
La valoració dels projectes es desenvoluparà en dues fases: 
 
Fase 1: Selecció dels 12 projectes finalistes. 
 

Un jurat format per representants del Tecnocampus i entitats col·laboradores d’aquests 
premis seleccionarà, d’entre totes les candidatures presentades, els 12 millors projectes 
com a finalistes en base a la documentació aportada (resum executiu + vídeo), que seran 
els que passaran a la fase 2. Entre les 12 candidatures hi hauran d’haver-hi un mínim de tres 
liderades per dones i tres amb impacte social. 
La Fundació TecnoCampus comunicarà el veredicte del comitè a partir del 28 d’octubre de 
2020.  

 
Fase 2: Selecció dels projectes guanyadors. 
 

Les 12 candidatures finalistes hauran de presentar el seu projecte en format elevator pitch 
amb una durada màxima de 5 minuts davant del jurat, format per empreses i entitats 
patrocinadores i emprenedors de referència convidats, que 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 el projecte guanyador dels Premis Creatic, i, d’entre la resta de finalistes que 
compleixin els respectius requeriments, el Premi Creatic amb lideratge femení i el Premi 
Creatic amb impacte social.  
 
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 dels guanyadors, aquest serà reassignat al 
següent classificat.  
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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 Direcció General de TecnoCampus a fi que aquesta 
adopti la corresponent resolució. 
 
Es donarà a conèixer els guanyadors dels premis al mes de novembre de 2020, en el marc 
de la Nit de l’Emprenedoria. 

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

Màxim punts 
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 del Tecnocampus: salut, tèxtil, TIC, 
 indústria 4.0, economia circular i la indústria dels videojocs. .............................. ..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 al territori. En aquest criteri es valorarà la possible  

vinculació del projecte amb el Parc i el territori i la seva aportació a l’ecosistema.5 punts 
 

6) Equip promotor: 
Coneixements tècnics i de gestió de l’equip emprenedor ........................................ 5 punts 
Habilitats comunicatives, en base a la presentació oral del projecte 
(A valorar només a la segona fase del concurs) ........................................................ 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 pels organitzadors i per representants de les diferents 
institucions, empreses  i emprenedors de referència, segons es detalla a l’article 5 de les 
presents bases.  
 
Article  8. Dotació dels premis 
 
Premi Creatic a la millor iniciativa empresarial en l’àmbit de la tecnologia i la innovació 

 Premi en metàl·lic de dotze mil euros (12.000€)   (*)(**) 

 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 
2021. 

 Suport en la promoció i presència a mitjans.  
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Premi Creatic a la millor iniciativa empresarial amb lideratge femení 

 Premi en metàl·lic de sis mil euros (6.000€)   (*)(**) 

 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 
2021. 

 Suport en la promoció i presència a mitjans.  
 
Premi Creatic a la millor iniciativa empresarial amb impacte social 

 Premi en metàl·lic de sis mil euros (6.000€)   (*)(**) 

 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 
2021. 

 Suport en la promoció i presència a mitjans.  
 

(*)  Premis subjectes a l’acompliment dels requisits dels articles 9 i 10 de les presents bases.  
(**) Premis subjectes a les retencions legalment establertes. 
 
Article 9. Obligacions dels beneficiaris 
 
El lliurament efectiu dels premis als respectius guanyadors restarà condicionat a l’inici i 
manteniment de l’activitat empresarial a la seu del Parc TecnoCampus segons es detalla a 
continuació: 

- L’inici de l’activitat al Parc haurà de tenir lloc abans de l’1 de febrer de 2021, si el 
guanyador és una empresa ja constituïda, i del 4 de juny de 2021 si el guanyador és un 
projecte en fase idea mitjançant la signatura del conveni d’incubació. Si transcorregut 
aquest termini l’empresa no ha iniciat l’activitat, es perdrà el dret sobre el premi 
guanyat i aquest serà reassignat al següent classificat.  

- Presentació de la documentació requerida per rebre el premi, dins el termini establert. 
- Mantenir l’activitat empresarial al Tecnocampus, en els terminis indicats: 

 Per mantenir el 70% del premi en metàl·lic rebut,  fins al 31 de desembre de 
2021.  

 Per rebre el 15% del premi en metàl·lic, amb posterioritat a  la signatura de la 
primera renovació del conveni d’incubació. 

 Per rebre el 15% restant del premi en metàl·lic, amb posterioritat a la 
signatura de la segona renovació del conveni d’incubació. 

- Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d'aquestes 
bases generals o d'altres disposicions generals vigents 

 
Article 10. Justificació i termini 
 
Els guanyadors dels premis hauran de justificar l’inici o el trasllat de l’activitat abans de l’1 de 
febrer de 2021, si el guanyador és una empresa ja constituïda, i abans del 4 de juny de 2021 si el 
guanyador és un projecte en fase idea, presentant la documentació següent: 
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a)  Declaració censal d’alta a Hisenda, o de canvi de domicili fiscal en cas de que l’empresa 
estigui constituïda 

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.  
 
 
Article 11. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les dades de caràcter personal del/a sol·licitant (inclosa la seva fotografia) serà recollida i tractada 
amb la fi explícita, legítima i determinada d’aquest esdeveniment. TecnoCampus, pot difondre les 
dades personals (inclòs internet), per a la notificació de la participació de 
sol·licitants/beneficiaris/es i/o guanyadors/es. TecnoCampus, és l'únic destinatari i adopta les 
mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable i el Reglament de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.  
 
El/a sol·licitant autoritza la cessió de dades al jurat i institucions que col·laboren per la finalitat 
per la que son recollides, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat. 
 
El termini de conservació de les dades lliurades, és el preceptiu per Llei. No hi ha transferència 
internacional. No hi ha decisions automatitzades. 
 
El/a sol·licitant té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent. 
Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i 
oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de Protecció de 
dades del TecnoCampus (Edifici Universitari), Av. Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana), 08302 – 
Mataró (Barcelona), rgpd@tecnocampus.cat  http://www.tecnocampus.cat/ca/politica-
privacitat. Tel. 93.169.65.01. 
 
Article 12. 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 sol·licitud de participació als premis comporta el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases 
per part dels participants. 
 

mailto:rgpd@tecnocampus.cat
http://www.tecnocampus.cat/ca/politica-privacitat.%20Tel.%2093.169.65.01
http://www.tecnocampus.cat/ca/politica-privacitat.%20Tel.%2093.169.65.01
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II. BASES ESPECÍFIQUES DEL PREMI CREATIC A L’EMPRENEDORIA UNIVERSITÀRIA DEL 
TECNOCAMPUS. 
 
Article 1. Objecte 
 
En el marc dels premis a les millors iniciatives empresarials a dalt previstos, també es vol 
reconèixer el millor projecte emprenedor plantejat per estudiants de Tecnocampus. En aquest 
context, s’atorgarà el Premi Creatic a l’Emprenedoria Universitària del Tecnocampus. 
 
 
Article 2. Beneficiaris 
 
Poden participar en aquest premi els alumnes universitaris dels graus o màsters de les Escoles 
universitàries del TecnoCampus, matriculats al curs 2019-20, que presentin un resum executiu o 
TFG d’un projecte d’emprenedoria. 
 
  
Article 3. Criteris de valoració 
 
Els criteris de valoració dels  projectes són: 

        Màxim punts 
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 
 
 

Article 4. Jurat 
 

El jurat estarà format per representants de TecnoCampus i per alguna de les empreses  i/o 
entitats col·laboradores dels Premis Creatic .  
 
Article 5. Dotació 
 
El guanyador serà premiat amb un premi en metàl·lic de 1.000€ (mil euros) (*), així com una 
assignació preferent d’allotjament a la Preincubadora Tecnocampus.  
 
(*) Premi subjecte a les retencions legalment establertes. 
 
Article 6. Procediment per participar-hi i termini 
 
Els i les estudiants interessats en participar-hi hauran de presentar la sol·licitud de participació, a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases, al registre de la Fundació TecnoCampus 
Mataró-Maresme: 

- En mà a l’Av. Ernest Lluch, 32 (Parc Tecnocampus, edifici TCM2 ) 08302 Mataró 
- O per e-mail a creatic@tecnocampus.cat  

 
La documentació requerida per participar-hi és la següent: 

a) sol·licitud de participació 
b) resum executiu o còpia del TFG del projecte d’emprenedoria. 

mailto:creatic@tecnocampus.cat
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El termini de presentació de la sol·licitud finalitzarà el dia 9 d’octubre de 2020, a les 15 h. 
 
La presentació d’una sol·licitud a la present convocatòria de premis, comporta l’acceptació 
d’aquestes bases. 
 
Article 7. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les dades de caràcter personal del/a sol·licitant (inclosa la seva fotografia) serà recollida i tractada 
amb la fi explícita, legítima i determinada d’aquest esdeveniment. TecnoCampus, pot difondre les 
dades personals (inclòs internet), per a la notificació de la participació de 
sol·licitants/beneficiaris/es i/o guanyadors/es. TecnoCampus, és l'únic destinatari i adopta les 
mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable i el Reglament de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.  
 
El/a sol·licitant autoritza la cessió de dades al jurat i institucions que col·laboren per la finalitat 
per la que son recollides, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat. 
 
El termini de conservació de les dades lliurades, és el preceptiu per Llei. No hi ha transferència 
internacional. No hi ha decisions automatitzades. 
 
El/a sol·licitant té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent. 
Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i 
oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de Protecció de 
dades del TecnoCampus (Edifici Universitari), Av. Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana), 08302 – 
Mataró (Barcelona), rgpd@tecnocampus.cat  http://www.tecnocampus.cat/ca/politica-
privacitat. Tel. 93.169.65.01. 
 
Article 8. 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 sol·licitud de participació als premis comporta el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases 
per part dels participants. 
 

mailto:rgpd@tecnocampus.cat
http://www.tecnocampus.cat/ca/politica-privacitat
http://www.tecnocampus.cat/ca/politica-privacitat
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III. BASES ESPECÍFIQUES DEL PREMI CREATIC AL MILLOR PROJECTE EMPRENEDOR D’ALUMNES 
DE FP DELS CENTRES EDUCATIUS DE MATARÓ . 
 
 
Article 1. Objecte 
 
Per tal de  donar suport als centres educatius de Formació Professional i reconèixer la seva tasca 
en la promoció de l’emprenedoria entre els seus alumnes, s’atorgarà el Premi Creatic al millor 
projecte emprenedor d’alumnes de FP dels centres educatius de Mataró . 
 
Article 2. Beneficiaris 
 
Poden participar en aquest premi els alumnes de Formació Professional dels CFGS dels centres 
educatius de Mataró, matriculats al curs 2019-20. 
Cada centre educatiu presentarà la sol·licitud de participació, segons model adjunt, 
acompanyada de fins a un màxim de 3 projectes dels seus alumnes. 
 
Article 3. Criteris de valoració 
 
Els criteris per a  l’avaluació dels projectes són: 

        Màxim punts 
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 

 
Article 4. Jurat 
 
El jurat estarà format per representants de TecnoCampus, del Consell de FP a Mataró i  de les 
empreses patrocinadores del Premi. 
 
Article 5. Dotació 
 
Els membres de l’equip del projecte guanyador seran premiats amb un ordinador cadascun. 
 
Article 6. Procediment per participar-hi i termini 
 
Els centres de formació professional interessats en participar-hi hauran de presentar la 
sol·licitud de participació, a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases, al registre de la 
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme: 

- En mà a l’Av. Ernest Lluch, 32 (Parc Tecnocampus, edifici TCM2 ) 08302 Mataró 
- O per e-mail a creatic@tecnocampus.cat  

La documentació requerida per participar-hi és la següent: 
a) sol·licitud de participació 
b) còpia dels projectes emprenedors que es presentin a concurs.  

 
El termini de presentació de la sol·licitud finalitzarà el dia 9 d’octubre de 2020, a les 15 h. 
 
La presentació d’una sol·licitud a la present convocatòria de premis, comporta l’acceptació 
d’aquestes bases. 

mailto:creatic@tecnocampus.cat
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Article 7. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les dades de caràcter personal del/a sol·licitant (inclosa la seva fotografia) serà recollida i tractada 
amb la fi explícita, legítima i determinada d’aquest esdeveniment. TecnoCampus, pot difondre les 
dades personals (inclòs internet), per a la notificació de la participació de 
sol·licitants/beneficiaris/es i/o guanyadors/es. TecnoCampus, és l'únic destinatari i adopta les 
mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable i el Reglament de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.  
 
El/a sol·licitant autoritza la cessió de dades al jurat i institucions que col·laboren per la finalitat 
per la que son recollides, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat. 
 
El termini de conservació de les dades lliurades, és el preceptiu per Llei. No hi ha transferència 
internacional. No hi ha decisions automatitzades. 
 
El/a sol·licitant té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent. 
Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i 
oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de Protecció de 
dades del TecnoCampus (Edifici Universitari), Av. Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana), 08302 – 
Mataró (Barcelona), rgpd@tecnocampus.cat  http://www.tecnocampus.cat/ca/politica-
privacitat. Tel. 93.169.65.01. 
 
Article 8. 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 sol·licitud de participació als premis comporta el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases 
per part dels participants. 
 

Mataró, juliol de 2020 
 
 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A: 
Àrea 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 
 

mailto:rgpd@tecnocampus.cat
http://www.tecnocampus.cat/ca/politica-privacitat
http://www.tecnocampus.cat/ca/politica-privacitat
mailto:creatic@tecnocampus.cat
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ANNEX I. 
 MODEL DE SOL·LICITUD DE  PARTICIPACIÓ A LA  20a EDICIÓ DELS PREMIS CREATIC 

 
PREMIS CREATIC A LES MILLORS INICIATIVES EMPRESARIALS EN L’ÀMBIT DE LA TECNOLOGIA I 

LA INNOVACIÓ 
 
Nom i cognoms: .............................................................................................................................. 

DNI: .................................................Nacionalitat: .......................................................................... 

Domicili: .......................................................................................................................................... 

Població: ................................................ CP: ..............Telèfon: ...................................................... 

Adreça electrònica: ......................................................................................................................... 
 
     En nom propi 
     En representació de l’empresa .................................................... amb CIF................................   
 
Altres sol·licitants 
 
Nom i cognoms: .............................................................................................................................. 

DNI: .................................................Nacionalitat: .......................................................................... 

Domicili: .......................................................................................................................................... 

Població: ................................................ CP: ..............Telèfon: ...................................................... 

Adreça electrònica: ......................................................................................................................... 
 
Nom i cognoms: .............................................................................................................................. 

DNI: .................................................Nacionalitat: .......................................................................... 

Domicili: .......................................................................................................................................... 

Població: ................................................ CP: ..............Telèfon: ...................................................... 

Adreça electrònica: ......................................................................................................................... 
 

Nom i cognoms: .............................................................................................................................. 

DNI: .................................................Nacionalitat: .......................................................................... 

Domicili: .......................................................................................................................................... 

Població: ................................................ CP: ..............Telèfon: ...................................................... 

Adreça electrònica: ......................................................................................................................... 
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EXPOSO 

 

 Que estic assabentat de la convocatòria de la 20a edició dels Premis Creatic i que 

reuneixo els requisits establerts a les seves bases reguladores per participar-hi en la 

modalitat a dalt indicada. 

 Que he llegit i accepto les bases reguladores d’aquesta edició dels Premis Creatic. 

 Que declaro estar al corrent de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social. 

 
 
DEMANO 

 
Que sigui admesa la meva sol·licitud per participar a la 20a edició dels Premis Creatic,  amb el 

següent projecte empresarial ......................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 
Premis als que opto: 
 
 Premi Creatic a la millor iniciativa empresarial 
     Premi Creatic a la millor iniciativa empresarial amb lideratge femení 
     Premi Creatic a la millor iniciativa empresarial amb impacte social 
 
 
Signatura 
 
 
 
Mataró,   ...........   de     ..............................    de  2020. 
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Full d’autorització per al tractament de dades personals 
 
D'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades, l'informem que les 
dades proporcionades per vostè en aquest formulari seran incloses en un fitxer automatitzat, 
del qual és titular FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME,  amb domicili social a Av. 
Ernest Lluch 32, Torre TCM1, 08302 Mataró (Barcelona),  l'activitat de la qual és la gestió i 
desenvolupament d’estudis universitaris i del parc empresarial i de l’emprenedoria. 
  
Amb la signatura d’aquest document AUTORITZO EXPRESSAMENT a la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme a tractar les dades personals incloses en aquest formulari amb la finalitat de 
gestionar el servei d’emprenedoria així com enviar informació sobre activitats i 
esdeveniments de suport a l’empresa que puguin ser d’interès. Les dades personals facilitades 
seran incorporades en el fitxer Emprenedors. Aquestes dades personals només podran ser 
cedides a tercers en aquells casos en que sigui necessari per al compliment de les obligacions 
legalment establertes.  
 
L’informem que en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió 
i oposició, per la qual cosa haurà de remetre un escrit identificat amb la referència "Protecció de 
Dades", en el qual s'acompanyi una fotocòpia del document nacional d'identitat del titular dels 
dades, i en el qual consti la petició en què es concreta la sol·licitud, una adreça a efectes de 
notificacions, data i signatura, a la següent adreça electrònica rgpd@tecnocampus.cat, o bé 
mitjançant una carta pre-franquejada adreçada a la Secretaria de la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32 – Torre TCM1, 08302 Mataró). 
 
Igualment l’informem que si no pogués exercir de manera satisfactòria els drets aquí enumerats, 
podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(www.apdcat@gencat.cat), C/ Rosselló 214, Esc A 1er 1ª (08008) Barcelona. 
 
 
Mataró,   ...........   de     ..............................    de  2020. 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
 
 
 

mailto:rgpd@tecnocampus.cat
http://www.apdcat@gencat.cat
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ANNEX II. 
Resum executiu 

 
 RESUM EXECUTIU 

DADES EMPRESA/PROJECTE 

NOM PROJECTE  

RAÓ SOCIAL EMPRESA   

DATA CONSTITUCIÓ  

FORMA JURÍDICA  

 
 

BREU DESCRIPCIÓ EMPRESA / PROJECTE 

Situació actual, fites aconseguides, propers passos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN IDEA DE NEGOCI / OPORTUNITAT DE NEGOCI  
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DESCRIPCIÓ PRODUCTE, SOLUCIÓ, SERVEI O TECNOLOGIA 

Què? Com? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCAT: PÚBLIC OBJECTIU I SEGMENTS DE MERCAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÈNCIA  
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AVANTATGE COMPETITIU 

Anàlisi comparatiu dels avantatges i desavantatges de les empreses competència de la vostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TECNOLOGIA / ELEMENTS INNOVADORS / R+D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
PLA DE DISTRIBUCIÓ / COMERCIALITZACIÓ 
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PLA DE PRODUCCIÓ / OPERACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL DE NEGOCI  

Model ingressos, estructura de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIP EMPRENEDOR I RRHH 

Formació, experiència professional, funcions dels emprenedors/es i equip RRHH a 3 anys 
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DAFO 

            Debilitats                                                                              Fortaleses 

  

 

 

 

  

 

 

 

          Amenaces                                                                           Oportunitats 

 

 

PLA D’INVERSIONS I FINANÇAMENT 

Objectiu i detall de les inversions, i finançament previst 
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VIABILITAT ECONÒMICA 

Ingressos, marges i despeses previstes. Càlcul del punt d’equilibri  
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ANNEX III. 
SOL·LICITUD DE  PARTICIPACIÓ A LA  20a EDICIÓ DELS PREMIS CREATIC 

 
PREMI CREATIC A L’EMPRENEDORIA UNIVERSITÀRIA DEL TECNOCAMPUS. 

 
 

Nom i cognoms: .............................................................................................................................. 

DNI: .................................................Nacionalitat: .......................................................................... 

Domicili: .......................................................................................................................................... 

Població: ............................................... CP: ............   Telèfon: ...................................................... 

Adreça electrònica: ......................................................................................................................... 
 
 
Altres sol·licitants 
 
Nom i cognoms: .............................................................................................................................. 

DNI: .................................................Nacionalitat: .......................................................................... 

Domicili: .......................................................................................................................................... 

Població: ................................................  CP: ..............  Telèfon: .................................................... 

Adreça electrònica: ......................................................................................................................... 
 
 
Nom i cognoms: .............................................................................................................................. 

DNI: .................................................Nacionalitat: .......................................................................... 

Domicili: .......................................................................................................................................... 

Població: ............................................... CP: ............   Telèfon: ...................................................... 

Adreça electrònica: ......................................................................................................................... 
 
 

Nom i cognoms: .............................................................................................................................. 

DNI: .................................................Nacionalitat: .......................................................................... 

Domicili: .......................................................................................................................................... 

Població: ...............................................  CP: ............   Telèfon: ...................................................... 

Adreça electrònica: ......................................................................................................................... 
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EXPOSO 

 

 Que estic assabentat de la convocatòria de la 20a edició dels Premis Creatic i que 

reuneixo els requisits establerts a les seves bases reguladores per participar-hi. 

 Que he llegit i accepto les bases reguladores d’aquesta edició dels Premis Creatic. 

 
 
DEMANO 

 
Que sigui admesa la meva sol·licitud per participar a la 20a edició dels Premis Creatic,  amb el 

següent projecte empresarial ......................................................................................................... 

 
Signatura 
 
 
Mataró,   ...........   de     ..............................    de  2020. 
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ANNEX IV.  
SOL·LICITUD DE  PARTICIPACIÓ A LA  20a EDICIÓ DELS PREMIS CREATIC 

 
PREMI CREATIC AL MILLOR PROJECTE EMPRENEDOR D’ALUMNES DE FP DELS CENTRES 

EDUCATIUS DE MATARÓ . 
 

 
En/Na ........................................, amb DNI núm.  ........................., en representació del centre 
................................................................., en qualitat de ........................................ amb CIF 
.................................................. i domicili a Mataró, al carrer ............................................, 
número ......., CP ............., telèfon ................. i correu electrònic a efectes de notificacions 
.................................... 
 
 
FAIG CONSTAR 
 
1. Que he llegit i accepto les bases reguladores de la 20a edició dels Premis Creatic. 
 
2. Que els projectes que presento reuneixen els requisits establerts a les seves bases 
reguladores per participar en la categoria Premi Creatic al millor projecte emprenedor 
d’alumnes de FP dels centres educatius de Mataró. 
 
3. Que sol·licito que sigui admesa la participació dels projectes següents a la 20a edició dels 
Premis Creatic, categoria Premi Creatic al millor projecte emprenedor d’alumnes de FP dels 
centres educatius de Mataró: 
 

A. Nom Projecte:..........................................................................................  

de l’alumne/s:.......................................................................................... 

B. Nom Projecte:..........................................................................................  

de l’alumne/s:.......................................................................................... 

C. Nom Projecte:..........................................................................................  

de l’alumne/s:.......................................................................................... 

4. Que de forma prèvia a la signatura d’aquesta sol·licitud he obtingut l’autorització dels 
alumnes per presentar el seu treball a la 20a edició dels Premis Creatic, així com per facilitar les 
seves dades personals a la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per aquesta finalitat.  
 
 
 
A Mataró,   ......  de     ..........................  de  2020 
 
Signatura 
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D'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades, l'informem que les 
dades proporcionades per vostè en aquest formulari seran incloses en un fitxer automatitzat, 
del qual és titular FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME,  amb domicili social a Av. 
Ernest Lluch 32, Torre TCM1, 08302 Mataró (Barcelona),  l'activitat de la qual és la gestió i 
desenvolupament d’estudis universitaris i del parc empresarial i de l’emprenedoria. 
  
Amb la signatura d’aquest document AUTORITZO EXPRESSAMENT a la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme a tractar les dades personals incloses en aquest formulari amb la finalitat de 
gestionar el servei d’emprenedoria així com enviar informació sobre activitats i 
esdeveniments de suport a l’empresa que puguin ser d’interès. Les dades personals facilitades 
seran incorporades en el fitxer Emprenedors. Aquestes dades personals només podran ser 
cedides a tercers en aquells casos en que sigui necessari per al compliment de les obligacions 
legalment establertes.  
 
L’informem que en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió 
i oposició, per la qual cosa haurà de remetre un escrit identificat amb la referència "Protecció de 
Dades", a la següent adreça electrònica rgpd@tecnocampus.cat, o bé mitjançant una carta pre-
franquejada adreçada a la Secretaria General de la Fundació Tecnocampus. Igualment 
l’informem que si no pogués exercir de manera satisfactòria els drets aquí enumerats, podrà 
presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(www.apdcat@gencat.cat), C/ Rosselló 214, Esc A 1er 1ª (08008) Barcelona. 
 
 
 
A Mataró,   ......  de     ..........................  de  2020 
 
Signatura 

 

mailto:rgpd@tecnocampus.cat
http://www.apdcat@gencat.cat
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