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BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE CONFECCIÓ MOSTRARIS ADREÇAT 
ALS EMPRENEDORS I START-UPS PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA REIMAGINE TEXTILE 2018 
I 2019 DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS  
Programa organitzat per la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme i l’Ajuntament de Mataró, amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i la Diputació de 
Barcelona, i la col·laboració d’EURECAT i ASEGEMA. 
 
 
Article 1 
Objecte 
 
Constitueix l’objecte d’aquestes bases la convocatòria per a la selecció dels mostraris que 
presentin emprenedors i start-ups que hagin participat en el programa d’emprenedoria 
Reimagine Textile 2018 o 2019 que comptaran amb un cofinançament per a la seva confecció.  
 
Reimagine Textile és un programa d’alt rendiment d’acompanyament en el procés de 
transformació d’idees de negoci del sector tèxtil i moda en projectes reals d’empresa, que està 
subvencionat per la Fundació Tecnocampus, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.  
 
Aquest programa té com a objectiu acompanyar i donar suport en l’elaboració i execució de la 
planificació estratègica i el llançament a mercat dels seus productes, i en aquesta línia, aquest 
any la Fundació Tecnocampus ha adoptat la iniciativa de facilitar la creació de mostraris a les 
empreses participants al programa Reimagine, garantint la qualitat i el compliment de les 
exigències temporals del sector. 
 
 
Article 2 
Participants 
 
Podran optar a participar en aquest concurs les persones emprenedores que han participat en 
les dues edicions del programa d’emprenedoria Reimagine Textile en els anys 2018 i 2019.  
 
 
Article 3 
Criteris de selecció 
 
a) Haver estat participant en la primera fase del programa d’emprenedoria Reimagine Textile 
2018 i 2019. 
b) Tenir un mostrari dissenyat i fitxes tècniques per al llançament d’una nova col·lecció. 
c) Voluntat de llançar la nova col·lecció al mercat en el 2019. 
d) Compromís de co-finançar el cost de la confecció del seu mostrari segons es detalla a 
l’article 4.  
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Article 4 
Premi 
El premi consistirà en el suport econòmic per a la confecció d’un mostrari per cada un dels 
candidats adjudicataris. 
La Fundació Tecnocampus aportarà, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat 
de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, l’import equivalent a un 50% 
del cost total de cada mostrari fins a un màxim de 3.000 euros. L’import restant serà assumit 
per l’emprenedor o start-up adjudicatària. 
Els mostraris seran confeccionats per l’empresa adjudicatària del contracte que tramiti la 
Fundació TecnoCampus.  
 
 
Article 5 
Dotació 
La dotació per aquesta convocatòria és de QUINZE MIL (15.000,00€) euros. 
 
 
Article 6 
Obligacions dels beneficiaris 
 
La participació en aquest concurs suposarà el compromís de les persones beneficiàries de la 
seva implicació en la preparació de la documentació i informació necessària per a la confecció 
del seu mostrari, la implicació en el procés de producció industrial, l’aportació del finançament 
necessari per pagar la resta del cost del mostrari segons el preu de mercat acordat amb 
l’empresa adjudicatària per a la confecció dels mostraris, i altres requeriments que 
esdevinguin necessaris al llarg del procés. 
 
 
Article 7 
Sol·licitud i termini de presentació 
 
Es presentarà un book amb la col·lecció i el full de participació en el concurs segons el model 
adjunt.  
 
La presentació de la documentació es pot fer a través de l’e-mail: 
cgonzalezp@tecnocampus.cat o bé presencialment a les oficines de l’Àrea d’Empresa del 
TCM2 a l’atenció de Cristina González, tècnica de gestió del programa Reimagine Textile.  
 
El termini de presentació de la documentació s’inicia a partir de l’endemà de la publicació 
d’aquestes bases el dia 1 d’octubre de 2019 i finalitza el dilluns 14 d’octubre a les 10h. 
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Article 8 
Criteris de selecció 
 
Per a la valoració de les candidatures es tindran en compte els següents criteris:  
 

a. Grau de maduració del disseny de la col·lecció.........................................1 punt 
b. Nivell de desenvolupament tècnic del mostrari........................................1 punt  
c. Implicació i compromís de l’equip.............................................................1 punt  
d. Coherència del disseny amb el model de negoci.......................................3 punts 
e. Viabilitat tècnica industrial del projecte................................................... 4 punts 

 
 
Article 9 
Composició del tribunal de selecció  
 
Es constituirà un tribunal competent per a avaluar les candidatures, el qual estarà integrat per: 

- Coordinadora de Projectes Estratègics 
- Tècnica de Gestió de Reimagine Textile 
- Un professional extern amb experiència acreditada en el sector tèxtil 

 
El tribunal de selecció podrà declarar desert el concurs de forma total o parcial. El seu 
veredicte serà inapel·lable. 
 
El tribunal elevarà el seu veredicte a la Direcció General de la Fundació Tecnocampus a fi que 
aquesta adopti la corresponent resolució. 

 
 
Article 10 
Desenvolupament del procés de selecció  
 
El procés es desenvoluparà en les següents fases:  

 1: Presentació de candidatures 
 2: Valoració dels mèrits i col·leccions per l’equip tècnic de Tecnocampus, segons els 

criteris de selecció indicats a l’article 7 i a partir dels materials lliurats en l’entrada de 
candidatures  

 3: Comunicació del veredicte per e-mail a tots els participants el dia 17 d’octubre. 
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Article 11 
Protecció de dades 
 
Les dades són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada en aquestes 
bases per l’ajut al producte/servei/tecnologia a exportar. TecnoCampus adopta les mesures de 
seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu. El termini 
de conservació de les dades lliurades, és el preceptiu per Llei a les empreses seleccionades i 
d’1 any a la resta. Hi ha transferència internacional de dades de les empreses seleccionades. 
No hi ha decisions automatitzades. 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 en el TecnoCampus (Edifici Universitari), Av. Ernest Lluch, 32 
(Porta Laietana), 08302 – Mataró (Barcelona), Tel. 93.169.65.01 Fax 93.169.65.05. 
info@tecnocampus.com   http://www.tecnocampus.cat/ca/avis-legal. 
 
 
Disposició final 
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 en el context del programa, les seves idees de negoci, així com les imatges 
seves que es puguin generar amb motiu del concurs en qualsevol de les formes possibles 
(pòster, premsa, internet, xarxes socials, etc.). 
 
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. 
 
La sol·licitud de participació al present concurs comporta el coneixement i l’acceptació 
d’aquestes bases per part dels participants. 
 
 
Mataró, octubre 2019  
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SOL·LICITUD DE  PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE CONFECCIÓ DE MOSTRARIS 

REIMAGINE TEXTILE 2019 
Nom i cognom: ............................................................................................................................. 
DNI: .................................................Nacionalitat: ........................................................................ 
Domicili ......................................................................................................................................... 
Població ............................................... CP ...............Telèfon: ...................................................... 
Adreça electrònica: ....................................................................................................................... 
En representació de l’empresa........................................................ amb CIF................................   
Participant edició Programa d’Emprenedoria Reimagine Textile:      ☐  2018          ☐  2019
  
 
EXPOSO 
 
Que estic assabentat del contingut de les bases del concurs de confecció de mostraris dins el 
programa Reimagine Textile i que reuneixo els requisits establerts per a participar-hi. 
Que he llegit i accepto les bases reguladores d’aquest concurs Reimagine Textile. 
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 en el concurs de confecció de mostraris 
Reimagine Textile, amb el següent projecte empresarial   

 
Mataró,   ...........   de     ..............................    de  2019. 
 
Signatura 
 
 
Amb la signatura d’aquest document autoritzo expressament a la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme a tractar les meves dades personals amb la finalitat de participar en aquest concurs. Les 
dades personals facilitades seran incorporades al fitxer de dades “Emprenedors”. Aquestes dades 
podran ser cedides a tercers quan aquests participin del comitè d’avaluació que s’estableixi i en aquells 
casos en què 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, remetent 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 prefranquejada adreçada a la Secretaria 
General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32 Edifici Universitari, 
08302 Mataró). 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. 
 
 


