
BASES REGULADORES PER A LA PARTICIPACIÓ DE LES EMPRESES EN LA FIRA 4YFN, 
DINS L’ESTAND DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS. 
 

1. Objecte 

 

Constitueix l’objecte d’aquestes bases la convocatòria per a la selecció de vuit (8) empreses 

startup que vulguin presentar les seves innovacions en la propera edició del congrés 4 Years 

From Now (4YFN) que tindrà lloc els propers 24, 25 i 26 de febrer de 2020. 

 

2. Beneficiaris 

 

Podran participar en la present convocatòria aquelles empreses que compleixin els 

requeriments següents: 

a) La data de constitució de l’empresa haurà de ser posterior a l’1 de gener de 2012. 

Com a data de constitució de l’empresa es considerarà la data d’inscripció al Registre 

Mercantil o si s’escau, al Registre de cooperatives de Catalunya; o un document 

anàleg en el cas de societats civils privades. 

b) Les empreses candidates hauran d’estar constituïdes segons algunes de les formes 

jurídiques següents: societat civil privada, societat de responsabilitat limitada, 

societat anònima, societat laboral o societat cooperativa o ser empresari individual. 

c) Les empreses hauran de tenir la seva seu social a la comarca del Maresme o que 

estiguin participant en algun programa impulsat per TecnoCampus. 

d) Les empreses candidates hauran de comptar amb un equip mínim de 2 persones 

(socis i/o treballadors) dedicats al projecte amb vinculació completa.  

e) Les empreses hauran de ser startups tecnològiques o digitals, especialment dels 

àmbits Health, fintech, intel·ligència artificial, IOT, big data, mobile, tèxtil i les TIC. 

 

3. Condicions de participació 
 

Les empreses seleccionades exposaran el seu projecte en l’estant de TecnoCampus, en les 

següents condicions: 

 

• Gaudiran d’un espai dins del pavelló del 4YFN 2020.  

• 2 entrades per al 4YFN 2020 (que permeten l'accés al MWC el dia 27 de febrer 2020). 

• Inclusió en el catàleg oficial d’empreses. 

 

Cada candidatura seleccionada haurà d’abonar en concepte de dret de participació 200€, IVA 

exclòs. El pagament s'haurà de fer efectiu abans del 15 de febrer del 2020. 

 

La participació suposarà el compromís de les persones beneficiàries de preparació de 

documentació, assistència a les sessions i reunions de treball, que esdevinguin necessaris per a 

la preparació de l’estand i estratègia comunicativa conjunta. 

 

 
4. Participació i termini de presentació de les candidatures 

 

Les empreses interessades en la participar en la present convocatòria han d’omplir el formulari 

de sol·licitud abans del proper 5 de febrer de 2020. El formulari es troba disponible a la web de 

TecnoCampus mitjançant el següent enllaç:  https://www.tecnocampus.cat/ca/stands-4yfn 

 

 



Addicionalment i per mitjà de correu electrònic, es presentarà una breu presentació de 

l’empresa en base als criteris establerts d’anàlisi, que inclourà: 

• Explicació del producte/servei 

• Model de negoci 

• Equip 

• Objectius que es volen aconseguir participant al 4FYN  

 

La data límit per a entregar la presentació és el proper 5 de febrer de 2020, mitjançant l’adreça 

de correu electrònic a serveiempresa@tecnocampus.cat 

 

 

5. Criteris de selecció  

 

Per a la valoració de les candidatures es tindran en compte els següents criteris:  

a) Equip emprenedor:. Es valorarà el nombre de persones implicades en el projecte, nivell 

de dedicació, complementarietat de perfils i socis promotors. (fins a 3 punts) 

b) Model de negoci innovador. Es valorarà el nivell d’innovació, la novetat i l’originalitat 

del producte o servei i les possibilitats de desenvolupament futures. (fins a 3 punts) 

c) Arribada al mercat: es valorarà el nombre de clients actuals, el nombre de clients 

potencials, disposar d’un pla de creixement definit. (fins a 2 punts) 

d) Internacionalització: es valorarà el fet que ja estigui exportant i/o que es preveu 

desenvolupar un pla de promoció internacional (fins a 1 punt) 

e) Comunitat empresarial TecnoCampus. S’atorgarà un punt a les empreses allotjades al 

Parc TCM.  

 
6. Comissió de selecció. 

Es constituirà una comissió de selecció per a avaluar les candidatures, que estarà integrat per: 

• La cap de suport a l’emprenedoria 

• La coordinadora de projectes estratègics 

• La responsable de Creixement Empresarial 

 

7. Desenvolupament del procés i publicació de les candidatures seleccionades.  

 

El procés de selecció de les candidatures es desenvoluparà en les següents fases: 

− Fase 1: Presentació de candidatures: des de la data de publicació de les dates fins el 5 de 

febrer del 2020, a les 14:00 h.  

− Fase 2: Valoració candidatures segons els criteris de selecció indicats del punt 4 i a partir 

dels material lliurat amb la sol·licitud de participació.  

− Fase 3: Publicació dels resultats durant la segona setmana de febrer de 2020. 

 

8. Protecció de dades 

Les dades de caràcter personal que facilitin les empreses participants en aquest programa seran 

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

 

Amb la presentació de sol·licitud de participació al programa, les empreses participants 

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

“Internacionalització d’empreses” del qual n’és titular la Fundació Tecnocampus Mataró-

Maresme , amb domicili Av. 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’internacionalització 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.  

 

La persona promotora 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 

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, l’arrendatària 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 
La sol·licitud de participació al present programa comporta el coneixement i l’acceptació 

d’aquestes bases per part dels participants. 

 

La participació en aquest Programa comporta que els participants explícitament autoritzen a la 

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme a difondre el nom de les empreses participants en el 

context del programa, els serveis i/o productes exportables, 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.). 

 

 

 

 

Mataró, gener de 2020 

 

 


