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BASES DE LA 3ª CONVOCATÒRIA PER A L’ACREDITACIÓ DE PROFESSIONALS EN EL MARC DELS 

PROGRAMES DESENVOLUPATS DES DE L’ÀREA DE TRANSFERÈNCIA INNOVACIÓ I EMPRESA DE 

TECNOCAMPUS 

Article 1.  Objecte 
 

L’objecte de la present convocatòria és la regulació del procediment i requisits per a l’acreditació 

dels experts (consultors, formadors i especialistes) en el marc dels programes realitzats per 

l’Àrea de Transferència Innovació i Empresa del Tecnocampus, per passar a formar part de la 

seva borsa d’experts  col·laboradors. 

 

Aquests programes tenen com a objectiu acompanyar a les empreses i emprenedors en el 

procés de creació, posada en marxa, creixement i consolidació de projectes empresarials.  

 

Article 2. Beneficiaris 

Podran optar al procés per a l’acreditació en diferents especialitats, els professionals que vulguin 

participar com a experts en els diferents programes de l’Àrea de Transferència Innovació i 

Empresa de Tecnocampus i que compleixin amb els requisits necessaris que s’indiquen en 

aquestes bases.  

 

Article 3. Requisits per a l’acreditació com a expert 

a) Disposar de: 

I. una titulació universitària oficial d’un o més països membres de l’Espai Europeu 

d’Educació Superior (EEES) o homologada a l’estat espanyol en cas que sigui 

d’un país tercer, relacionada amb l’àrea o àrees d’expertesa per les quals es 

sol·licita l’acreditació o 

II. una titulació de formació específica per l’àrea que s’acredita i que superi els 60 

crèdits ECTS o equivalent   

b) Experiència laboral demostrable de 5 anys en l’àrea d’expertesa.  

c) Haver realitzat, com a mínim, en els dos darrers anys, 3 projectes: 

a. Amb PIMES o start-ups, relacionats amb l’àrea d’expertesa que justifiquen, o 

b. Acadèmics, relacionats amb l’àrea d’expertesa que justifiquen (docència, 

investigació, recerca, etc.) 

d) Tenir coneixements avançats de català i/o castellà i/o anglès parlat i escrit. 

e) Disposar d’un perfil públic a LinkedIn, que pugui ser consultat sense necessitat d’estar 

registrat a la plataforma; on s’especifiqui la formació, l’experiència i els serveis pels quals es 

posiciona com a expert.  

f) Acceptar les condicions de col·laboració establertes per les bases del programa 

g) En cas de no disposar dels requisits establerts al punt aI) i aII) es valorarà una experiència 

laboral demostrable de 8 anys en l’àrea d’expertesa. 

 

Article 4. Àrees d’especialització 
 

S’estableixen diferents àrees d’especialització per a acreditar-se dins la borsa Tecnocampus. 

Cada candidat podrà seleccionar fins a un màxim de dues de les següents àrees d’especialització: 

  

a) Agent de Patents i marques 
b) Conceptualització i disseny de productes 
c) Economia circular i sostenibilitat  
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d) Estratègia 
e) Finançament Europeu 
f) Finançament R+D+i 
g) Finançament i control de gestió 
h) Fiscalitat en R+D+i 
i) Gestió de la Innovació 
j) Internacionalització  
k) Legal 
l) Màrqueting digital  
m) Màrqueting i Vendes 
n) Operacions i logística 
o) Organització i recursos humans 
p) Tecnologia 

 
 

Article 5. Sectors d’especialització 

Opcionalment, els professionals poden incloure fins un màxim de tres sectors d’especialització. 

 

a) Administració Pública 
b) Alimentació  
c) Economia Blava 
d) Economia social i solidària 
e) Indústria 4.0  
f) Indústries basades en l’experiència 
g) Indústries de la mobilitat sostenible 
h) Indústries relacionades amb el disseny  
i) Logística 
j) Mobilitat i transport de passatgers 
k) Plàstic 
l) Química, energia i recursos 
m) Sector salut 
n) Sector Tèxtil  
o) Sistemes Industrials 
p) TIC 
q) Turisme 

 
 

Article 5. Desenvolupament del Procés d’acreditació i comunicació  
 

El procés d’acreditació de les candidatures es desenvoluparà en les següents fases: 

- Fase 1: Presentació de candidatures. 

- Fase 2: Validació candidatures segons el compliment i acreditació dels requisits exigits 

genèrics i els específics en funció dels àmbits d’expertesa i sectorials.  

El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de 3 mesos comptats a partir de 

la data de fi del termini de presentació.  

- Fase 3: Comunicació del resultat del procés d’acreditació per e-mail. 

 

Article 6. Fase 1: Presentació de candidatures 

El termini de presentació de candidatures romandrà obert des de l’endemà de l’aprovació de la 

present convocatòria i fins el dia 23 d’abril de 2021.  
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Per tal de formalitzar la sol·licitud de participació en el procés d’acreditació, els professionals 

interessats han de complimentar el formulari electrònic de petició disponible al web 

https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/borsa-professionals-acreditats, al qual han 

d’adjuntar la següent documentació acreditativa: 

a) Titulació universitària oficial espanyola o d’algun país membre de l’Espai Europeu 

d’Educació Superior (EEES), o homologada a Espanya en cas que sigui d’un país tercer, 

relacionada amb l’àrea o àrees d’expertesa per les quals es sol·licita l’acreditació 

b) En cas de no tenir titulació universitària oficial, presentar la titulació de formació 

específica per l’àrea que s’acredita, sempre que superi 60 crèdits ECTS o equivalent. 

c) Presentar una declaració responsable especificant el nivell de coneixement del català,  

castellà i/o anglès o bé presentar els certificats oficials corresponents, en el cas de tenir-

los 

d) Garantir que es disposa de perfil LinkedIn públic en obert, on hi consta la informació 

relativa a la formació, l’experiència i els serveis per als quals es posiciona com a expert i 

amb una fotografia pública. 

e) Experiència: certificats emesos per les empreses on es declara haver treballat, 

especificant de manera clara el període de col·laboració i les responsabilitats, per cada 

una de les àrees d’expertesa. L’experiència també és justificable mitjançant l’informe de 

la vida laboral de la Seguretat Social. 

f) Projectes: certificats emesos per les empreses amb les quals ha realitzat cada projecte.  

g) En cas de no poder presentar la documentació dels apartats e) i f), aquests són 

substituïbles per una declaració responsable on hi consti la informació sol·licitada, 

segons correspongui, i la referència d’almenys un contacte de l’empresa a la qual 

s’estigui fent referència. 

 

La no presentació del formulari junt amb aquesta documentació dins del termini establert serà 

causa d’exclusió del procés d’acreditació. 

 

Els/les candidats/es es fan responsables de la veracitat de les dades personals, professionals i 

acadèmiques incloses en la sol·licitud. La falsedat en alguna d’aquestes dades serà causa 

d’exclusió del procés d’acreditació i/o causa de revocació, segons correspongui. 

 

Article 7 . Fase 2: Validació de las candidatures. El Comitè de validació 
 

Es constituirà un comitè competent per verificar i validar els requisits de les candidatures 

presentades, el qual estarà integrat per: 

 

 Cap d’emprenedoria 

 Responsable creixement empresarial 

 Coordinador projectes estratègics 
 

Una vegada realitzat el procés de validació de les sol·licituds presentades, el Comitè de validació 

elevarà la seva proposta d’acreditació al Director General de Tecnocampus, amb aquells 

candidats que compleixin els requisits indicats a les presents bases i que els hagin acreditat. 

 

Aquelles candidatures que no hagin adjuntat la documentació acreditativa dels seus mèrits dins 

el termini preceptiu seran automàticament descartades. 

 

  

https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/borsa-professionals-acreditats
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Article 8 . Obligacions dels experts acreditats 
 

En cas de resultar escollit per participar en un dels programes de Tecnocampus,  l’especialista 

es compromet a:  

- Realitzar les activitats adaptant-se al format que preveu cadascun dels programes, i per 

tant realitzar presencialment els serveis a les instal·lacions de la seu de Tecnocampus a 

Mataró quan sigui requerit, o bé de forma online quan les circumstàncies no permetin 

la presencialitat.  

- Presentar una proposta de planificació dels serveis al començar el programa. 

- No invertir en start-ups o pimes objecte d’assessorament durant l’exercici del servei en 

el marc del programa de Tecnocampus. 

- Estar degudament donat d’alta en els cens fiscals,  Seguretat Social i IAE corresponent 

per al desenvolupament de l’activitat del present contracte. 

 

Article 9 . Vigència de l’acreditació 
 

El termini de vigència de l’acreditació atorgada com a especialista de la borsa Tecnocampus serà 

de quatre anys a partir de la data de notificació a l’interessat, tret que concorri alguna causa de 

revocació.  

 

 

Article 10 . Revocació 
 

L’acreditació com a assessor per part de Tecnocampus podrà ser revocada en els casos següents:  

1. Absència o incapacitat sobrevinguda de l’assessor.  

2. Falsedat de la documentació presentada, amb audiència prèvia de l’interessat/a, si 

s’escau.  

3. Incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases o a les bases que 

regulin els programes de Tecnocampus  

4. Valoració de l’assessor, per part de les empreses client, per sota de la mitjana 

obtinguda pels assessors en la mateixa àrea d’expertesa.  

5. Comportament indigne. 

 

Així mateix, l’especialista acreditat podrà ser donat de baixa de la borsa de Tecnocampus a 

petició pròpia. 

 

Article 11. Condicions de col·laboració i drets dels especialistes 

Estar acreditat per Tecnocampus no garanteix la participació de l’especialista acreditat en els 

programes en l’àmbit d’Empresa i Emprenedoria de TecnoCampus. 

 

Els drets dels especialistes acreditats són: 

a) Visibilitat a través de la web de TecnoCampus i d’altres instruments de comunicació, 

d’acord amb els criteris establerts per Tecnocampus. 

b) Participar com a col·laboradors de diferents programes de Tecnocampus, si s’escau, 

d’acord amb els criteris de Tecnocampus.  

c) En cas de col·laboració amb el Tecnocampus, el preu de la retribució orientativament 

serà de l’ordre de 75€/h., segons la naturalesa del projecte. 
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Article 12. Protecció de dades  
 

Les dades de caràcter personal que facilitin els participants en aquest programa seran tractades 

de conformitat amb l’establert a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.  

Amb la presentació de sol·licitud de participació a la convocatòria, els consultors participants 

manifesten el seu consentiment a que les seves dades personals siguin incloses en el fitxer 

automatitzat “Especialistes” del qual n’és titular la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, 

amb domicili a l’avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataró (Barcelona), l’activitat del qual és la 

gestió i desenvolupament d’estudis universitaris i del parc empresarial i de l’emprenedoria, per 

tal de que les seves dades puguin ser utilitzades per amb la finalitat de gestionar el servei 

d’empresa així com per enviar-los informació sobre activitats i esdeveniments de suport a 

l’empresa organitzats per la Fundació Tecnocampus. 

Aquestes dades podran ser cedides a tercers en aquells casos en què sigui necessari per al 

compliment de les obligacions legalment establertes.  

Els participants en qualsevol moment podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, 

supressió i oposició, per la qual cosa hauràn 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 de les 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 adreçada a la Secretaria General de la 

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32 Edifici Universitari, 

08302 Mataró). Igualment, si no pogués exercir de manera satisfactòria els drets aquí 

enumerats, el participant 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. 

 

 

Disposició final 

El/a sol·licitant és el/a responsable de la veracitat de les dades. 

La sol·licitud de participació a la present convocatòria comporta el coneixement i l’acceptació 

d’aquestes bases per part dels participants. 

 

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A: 

Servei d’Empresa de Tecnocampus 

Tecnocampus Mataró-Maresme (Edifici TCM2) 

homologacioexperts@tecnocampus.cat 

Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 

08302 Mataró (Barcelona) 

Tel. 93 169 65 02 | Fax 93 169 65 05 
 

Mataró, març de 2021 

 

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


 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7 
 

ANNEX 1: SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

  SOL·LICITUD D’ACREDITACIÓ COM A ESPECIALISTES PER ALS PROGRAMES DESENVOLUPATS 

DES DE L’ÀREA D’EMPRESA I EMPRENEDORIA DE TECNOCAMPUS 

DADES DEL CANDIDAT/A 

NOM I COGNOMS  

NIF  

ENLLAÇ AL PERFIL DE LINKEDIN  

ADREÇA I POBLACIÓ  

TELÈFON  

CORREU ELECTRÒNIC  

 

BREU DESCRIPCIÓ DEL PERFIL  

 

 

 

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ 

 Agent de Patents i marques 

 Conceptualització i disseny de productes 

 Economia circular i sostenible 

 Estratègia 

 Finançament Europeu 

 Finançament R+D+i 

 Finançament i control de gestió 

 Fiscalitat en R+D+i 

 Gestió de la innovació 

 Internacionalització 

 Legal 

 Màrqueting digital 

 Màrqueting i Vendes 

 Operacions i logística 

 Organització i RRHH 

 Tecnologia 
 

SECTORS 

 Administració Pública 

 Alimentació  

 Economia Blava 

 Economia social i solidària 

 Indústria 4.0  

 Indústries basades en l’experiència 

 Indústries de la mobilitat sostenible 

 Indústries relacionades amb el disseny  

 Logística 

 Mobilitat i transport de passatgers 
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 Plàstic 

 Química, energia i recursos 

 Sector salut 

 Sector Tèxtil  

 Sistemes Industrials 

 TIC 

 Turisme 
 
 

Autorització per al tractament de dades personals 
D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell 

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 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de Dades i garantia dels Drets Digitals, l’informem que les dades 

proporcionades per vostè en aquest formulari  per la participació en la present convocatòria 

d’acreditació, seran incloses en un fitxer automatitzat del qual n’és titular la FUNDACIÓ 

TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb domicili a l’Avinguda Ernest Lluch 32, edifici TCM 1, 

08302 Mataró (Barcelona),  l'activitat de la qual és la gestió i desenvolupament d’estudis 

universitaris i del parc empresarial i de l’emprenedoria. 

Les dades personals incloses en aquest formulari seran tractades amb les finalitats següents: 

gestionar el servei d’emprenedoria i enviar informació sobre activitats i esdeveniments de 

suport a l’empresa que puguin ser d’interès. 

  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.  

 Autoritzo expressament a la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME a 

tractar les dades personals incloses en aquest formulari amb la finalitat d’enviar 

informació sobre activitats i esdeveniments de suport a l’empresa que puguin 

ser d’interès. 

Les 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 

de les 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 adreçada a la Secretaria de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 

(Avinguda d’Ernest Lluch, 32 – Torre TCM1, 08302 Mataró). 

 

En cas de que no pogués exercir de manera satisfactòria els drets aquí enumerats, l’informem 

que 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  2021 
 
Signatura  

mailto:rgpd@tecnocampus.cat
http://www.apdcat@gencat.cat
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ANNEX 2: ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ 

1. Agent de patents i marques. Implica expertesa en assessorament en temes de 

propietat industrial i intel·lectual, patents i marques i anàlegs 

2. Conceptualització i disseny de productes. Implica expertesa en les fases prèvies al 

desenvolupament de nous productes, és a dirà, la generació de nous conceptes, 

prototips,.. 

3. Economia circular i sostenibilitat. Implica l’expertesa en el desenvolupament i 

aplicació de coneixements en l’eficiència en l’ús de recursos, les tecnologies netes i 

intel·ligents, la reducció de l’impacte sobre l’entorn i la salut de les persones i la 

producció de béns i serveis més sostenibles, inclou la definició de nous models de 

negoci que utilitzin energies renovables, que cerquin eliminació de residus 

optimitzant el disseny de materials, productes i sistemes.  

Inclou expertesa en alguna de les següents sub-àrees: ecodisseny; gestió i 

valorització residus; Energia; aigua; estratègia i models de negoci circulars; 

comunicació ambiental; normativa ambiental; Simbiosi industrial; optimització de 

processos productius; mètriques ambientals. 

4. Estratègia. Especialització en el desenvolupament i execució de plans estratègics a 

pimes i start-ups.  

5. Finançament Europeu: Horizon 2020 / Horizon Europe. Projectes col·laboratius; 

Implica expertesa oferint assessorament tècnic i financer en la preparació i gestió 

de projectes europeus d’R+D i Innovació. Específicament cal que acreditin 

experiència en projectes presentats per a empreses als programes d’R+D de la EU 

(7È Programa Marc, Horizon 2020 i Horizon Europe, així com programa SME 

Instrument). 

6.  Finançament R+D+i: implica expertesa oferint assessorament tècnic i financer en 

la preparació i gestió de projectes, individuals o cooperatius, d’àmbit català, 

estatal i europeu. Específicament cal que acreditin experiència en propostes en 

projectes presentats per a empreses de programes de R+D+i d’ACCIÓ, CDTI o de 

l’EU. 

7. Finançament i control de gestió. Expertesa en finances i control de gestió, així com 

en comptabilitat analítica, des de l’orientació en l’anàlisi financer, implantació de 

tècniques i metodologies que permetin fer tancaments mensuals, desenvolupa 

plans de tresoreria i inversions,... fins a la construcció de quadres de comandament 

que permetin prendre decisions a les empreses.  

8. Fiscalitat en R+D+i. Implica l’expertesa en l’establiment d’una adient estratègia en 

relació a l’aplicació de les diferents eines fiscals lligades a la innovació, així com en 

la seva implementació pràctica i defensa davant la inspecció fiscal. Inclou 

deduccions per projectes R+D+i i bonificacions a la SS 

9. Gestió de la innovació. Expertesa en la definició i implantació de models i eines de 

gestió de la innovació adaptat a les necessitats de l’empresa. Inclou principalment 

saber definir l’estratègia d’innovació i el procés d’innovació amb els mètodes i eines 

adients.  

10. Internacionalització. Experiència en exportació, en desenvolupament i execució de 

plans d’internacionalització, prospecció de mercats, comercialització de productes i 

serveis en mercats exteriors.  
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a) Coneixement d’una tercera llengua  

11. Legal. Expertesa en assessorament jurídic i legal en qualsevol àmbit  

12. Màrqueting digital. Expertesa en Internet com a instrument per augmentar la 

competitivitat internacional, i les diferents eines per optimitzar el rendiment del 

negoci mitjançant la seva pàgina web, estratègia SEM, campanyes SEO. Experiència 

en la gestió de les xarxes socials, la reputació online, branding 2.0 i social ads.   

13. Màrqueting i Vendes. Expertesa en el desenvolupament i execució de plans de 

màrqueting i/o vendes, gestió de clients i de la xarxa comercial. Optimització del 

desenvolupament comercial.  

14. Organització i Recursos Humans.  Expertesa en establiment de polítiques 

orientades a la gestió i lideratge de recursos humans. També pot incloure expertesa 

i lideratge en processos de canvi organitzatiu, i de successió familiar.  

15. Operacions i logística. Expertesa en la millora i optimització de processos de la 

cadena de subministrament. Definició i implementació d’estratègies que permetin 

millorar el servei, reduir costos o aportar flexibilitat.  

16. Tecnologia. Implica expertesa en la realització de desenvolupaments tecnològics i 

aprovisionament de tecnologia diferencial que permeti intensificar el valor 

tecnològic de productes, processos, serveis i/o models de negoci. 

 

 

 


