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1. La Fundació

La Fundació Caixa d’Enginyers és l'expressió de la vocació de responsabilitat social
corporativa de la Caixa d'Enginyers.

El nostre objectiu és aportar valor sostenible a les comunitats professionals i contribuir
al desenvolupament social, econòmic i cultural dels socis i de la societat en general
mitjançant l'establiment de relacions basades en l'ètica, el compromís i la confiança.

Treballem per construir una societat més equitativa, inclusiva i sostenible.

2. El Premi

La Fundació Caixa d'Enginyers llança aquest any la 10a edició del Premi Emprenedoria
en l'àmbit del desenvolupament sostenible, el medi ambient i la tecnologia.

L'objectiu d'aquest premi consisteix a reconèixer el talent i l'excel·lència professional de
les empreses que emergeixen actualment a la nostra societat per tal de potenciar-ne el
negoci i beneficiar-ne el desenvolupament.

El premi donarà recolzament a startups en els àmbits del desenvolupament sostenible,
el medi ambient i la tecnologia perquè aquestes empreses tinguin l'oportunitat de fer
un pas endavant amb els seus projectes empresarials.

Aquest concurs se centrarà a acompanyar els participants oferint-los un seguiment en
grup i individual per, finalment, premiar la millor startup amb un premi de 15.000€ en
metàl·lic atorgat per la Fundació Caixa d'Enginyers.

3. Condicions de participació

Poden presentar-s’hi startups espanyoles constituïdes legalment a partir de gener del
2021 i pertanyents als àmbits del desenvolupament sostenible, el medi ambient i la
tecnologia.
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Els projectes rebuts seran avaluats per un comitè de selecció que escollirà deu (10)
finalistes que participaran en un programa d'acceleració on rebran acompanyament
empresarial per portar la seva empresa al proper nivell.

Després de la fase d'acompanyament empresarial, els projectes seran avaluats pel
Comitè de Selecció, que seleccionarà un (1) guanyador.

Les empreses participants hauran de presentar les seves candidatures a través del
formulari disponible a la pàgina web del concurs www.premioemprendimiento.com.

El termini d'inscripció finalitzarà el 30 de setembre del 2022 a les 23:59h (l'organització
es reserva el dret d'ampliar el termini).

L'organització del Premi Emprenedoria es reserva el dret a excloure del concurs totes
aquelles empreses sol·licitants que no compleixin els requisits establerts en aquestes
bases o facilitin dades falses, incompletes o sense l'autorització corresponent.

L'empresa sol·licitant garanteix l'autoria del projecte que presenta. Així, aquesta empresa
serà l'única responsable legal davant de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir per
incompliment de la llei respecte als drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

4. Criteris d’avaluació

L'objectiu del Premi és reconèixer el talent i l'excel·lència professional de les empreses
que emergeixen actualment a la nostra societat per tal de potenciar el seu negoci i així
beneficiar-ne el desenvolupament; en els àmbits del desenvolupament sostenible, el
medi ambient i la tecnologia, amb especial atenció als sectors següents:

● Indústria 4.0
● Ciutat intel·ligent i qualitat de vida
● Energia sostenible
● Economia circular
● Alta tecnologia
● Altres sectors que contribueixin a assolir els Objectius de Desenvolupament

Sostenible de les Nacions Unides
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Les empreses presentades seran avaluades a partir de la informació oferta al formulari
d'inscripció d'acord amb els criteris següents:

● Viabilitat:
○ Mercat: que s'identifiqui un mercat i un públic objectiu de clients adequats

per a la solució/producte/servei/tecnologia...
○ Avantatge competitiu: que consisteixi en elements diferenciadors respecte

a altres propostes empresarials existents.
● Solidesa:

○ Equip: projecte empresarial amb un equip compensat i equilibrat constituït
per persones amb diferents perfils.

○ Oportunitat: proposta empresarial que el mercat accepta actualment i
que pot generar valor.

5. Comitè de Selecció i Jurat

Comitè de Selecció: estarà format per l'equip de Peninsula Corporate Innovation, amb
una àmplia experiència duent a terme programes d'acceleració i que integra perfils dels
àmbits de l'estratègia, els negocis, el màrqueting i la tecnologia, així com també
personal de la Fundació Caixa d'Enginyers.

Jurat: estarà compost per professionals relacionats amb l'empresa i l'emprenedoria,
tant de Peninsula Corporate Innovation com de la Fundació Caixa d'Enginyers.

6. Fases del concurs

6.1 Inscripció
Les empreses participants que vulguin concursar, emplenaran el formulari disponible a
la pàgina web del Premi. El Comitè de Selecció analitzarà totes les propostes rebudes i
les ordenarà de major a menor puntuació perquè el jurat esculli quines seran les 10
empreses participants a la fase d'acceleració.

S’anunciaran el 21 d’octubre de 2022 a les 12:00h.
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6.2 Acceleració
Les deu (10) empreses participants rebran acompanyament personalitzat amb l'objectiu
de millorar els seus projectes empresarials durant el concurs.

L'acceleració es durà a terme entre octubre i desembre, on es duran a terme les
activitats següents:

● 1 sessió per videoconferència conjunta on s'explicarà la metodologia utilitzada en
què hi haurà una ronda de preguntes i respostes.

● 10 hores de mentoria individual per videoconferència entre cada empresa i el seu
mentor de negoci amb experiència emprenedora.

● Mentoria individual per videoconferència entre cada empresa i el seu mentor
sènior amb experiència empresarial (segons disponibilitat i amb un màxim de 3
hores per empresa).

● Accés al campus virtual amb 24 mòduls de contingut sobre emprenedoria.

6.3 Selecció de l’empresa guanyadora
En finalitzar la fase d'acceleració, el Comitè de Selecció analitzarà les empreses a partir
de les dades emplenades al formulari de registre, així com el vídeo de presentació de
cadascuna de les 10 empreses finalistes i les ordenarà de major a menor puntuació per
a que el jurat esculli la idea guanyadora del concurs.

S’anunciarà en el mes de gener de 2023.

7. El guanyador
El guanyador s'anunciarà el gener del 2023, després de la deliberació del Jurat. Tant el
guanyador com els finalistes, seran esmentats a la pàgina web del Premi.

L'empresa guanyadora rebrà una dotació econòmica de 15.000 euros en metàl·lic,
atorgats directament per la Fundació Caixa d'Enginyers, import que està subjecte a
retenció i que es liquidarà a un compte de la Caixa d'Enginyers.

El lliurament del premi es realitzarà en un acte oficial de la Fundació Caixa d'Enginyers la
data i el lloc del qual s'informarà al guanyador.

6/8



Bases de participació
Premi Emprenedoria (10a edició)

Si l'empresa guanyadora rebutgés el premi, es podrà oferir a l'empresa que hagi quedat
a la posició directament inferior a la fase d'avaluació.

El premi podrà quedar desert si el Jurat així ho decidís.

8. Acceptació de les bases

Els concursants, per la seva simple participació, declaren conèixer i acceptar
íntegrament aquestes bases. Tots els concursants renuncien de manera expressa a
efectuar cap impugnació de les decisions del Comitè de Selecció i del Jurat.

Qualsevol participant podrà quedar exclòs del concurs per la vulneració de qualsevol de
les normes recollides a aquestes bases.

Tots els participants del Premi Emprenedoria accepten les següents normes de
participació:

1. Totes les dades facilitades pels participants hauran de ser correctes, veraces i
completes.

2. El contingut de les propostes presentades pels participants haurà de ser propi.
3. Qualsevol contingut presentat pels participants haurà de respectar els drets de

propietat intel·lectual que se'n derivin.
4. No transmetran o difondran continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que

atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.
5. Els participants al Premi Emprenedoria cedeixen els drets necessaris per filmar,

fotografiar les presentacions, utilitzar les imatges dels participants i les
presentacions amb finalitats de comunicació. També autoritzen la utilització del
material presentat i obtingut durant el premi per a l'elaboració i la divulgació de
newsletters, notes de premsa, xarxes socials, blogs, etc., amb finalitats
promocionals i de comunicació.

6. Cada participant només podrà presentar una candidatura.
7. La participació al concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.
8. Els participants poden enviar la seva sol·licitud i fer les seves presentacions en

qualsevol de les llengües següents: castellà, català o anglès.

L'organització del Premi Emprenedoria es reserva el dret d'excloure del premi qualsevol
participant que incompleixi les normes de participació establertes en aquestes bases i
condicions, sens perjudici d'altres mesures legals.
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9. Propietat intel·lectual
L’empresa sol·licitant al concurs mantindrà en tot moment la propietat intel·lectual o
industrial de la seva candidatura presentada.

10. Deure d'informació en protecció de dades

Conforme a la RGPD i a la LOPDGDD, La FUNDACIÓ PRIVADA DE LA CAIXA
D’ENGINYERS-FUNDACIÓN PRIVADA DE LA CAJA DE INGENIEROS tractarà les dades
facilitades amb la finalitat de poder gestionar la seva inscripció i participació al concurs,
comunicar els resultats a la pàgina web de la Fundació, ia les xarxes socials. Sempre que
ens autoritzi expressament, el responsable del tractament procedirà a la presa i difusió
de la imatge del guanyador a la seva pàgina web, xarxes socials, i/o altres mitjans de
comunicació existents.

En tot cas, els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i
altres reconeguts a la llei, remetent la seva sol·licitud per escrit a l'adreça de correu
electrònic dpo@caixa-enginyers.com, o mitjançant enviament postal a l'adreça Carrer
Potosí, 22, 08030 Barcelona.

En cas de sol·licituds de drets, el responsable del tractament durà a terme les
investigacions oportunes i necessàries per confrontar i assegurar-ne la identitat.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a l'ús de les vostres dades
personals, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de
Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del
seu lloc web: www.aepd.es. Podeu sol·licitar més informació sobre el tractament de les
vostres dades personals, al correu electrònic dpo@caixa-enginyers.com.

Per a més informació, accediu a la política de privadesa disponible a la pàgina web del
Premi.
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