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BASES GENERALS I CONVOCATÒRIA PER REGULAR LA CONCESSIÓ DELS 
PREMIS METROPOLITANTS ADREÇATS A IMPULSAR INICIATIVES 
EMPRESARIALS INNOVADORES PER ENFORTIR EL TEIXIT ECONÒMIC DEL 
TERRITORI 
 

Article 1.   OBJECTE  

 
L’objectiu general dels Premis Metropolitans a les Millors Iniciatives Empresarials és 
reconèixer i premiar les millors iniciatives empresarials en l’àmbit de la tecnologia i la 
innovació econòmica i social de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,  per tal d’enfortir el 
teixit econòmic del territori. 
 
Aquests premis també volen donar suport i reconeixement al lideratge empresarial 
femení. 

  
Aquests premis són una iniciativa promoguda pel Centre d’Empreses de l’Empresa 
Municipal de Promoció Social, Urbana  i Econòmica de Cornellà, S.A – Procornellà – 
(en endavant l’Organització) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB –. 
 
Amb aquesta finalitat, es plantegen tres categories diferents de premis: 
 

• Premi a la millor Iniciativa empresarial liderada per dones 

• Premi a la millor Iniciativa empresarial per a la indústria 4.0 

• Premi a la millor Iniciativa empresarial per al comerç i el turisme 
 

Els participants podran presentar-se només a una categoria.  
 
 

Article 2. DESCRIPCIÓ I DOTACIÓ DELS PREMIS 

 

La dotació total dels premis* serà de 18.000 euros en metàl·lic i es repartirà entre les 
categories següents, que seran excloents: 
 
Premi a la millor iniciativa empresarial liderada per dones  

Dotació del premi: 6.000 € en metàl·lic 

 

Iniciatives empresarials innovadores i/o tecnològiques amb participació 
majoritària de dones.  
 

Premi a la millor iniciativa empresarial per a la indústria 4.0 

Dotació del premi: 6.000 € en metàl·lic 

 

Iniciatives empresarials innovadores i/o tecnològiques que facin servir  
tecnologies aplicades a l’anomenada Indústria 4.0  
 

Premi a la millor iniciativa empresarial per al comerç i turisme 

Dotació del premi: 6.000 € en metàl·lic 

 

Iniciatives empresarials innovadores i/o tecnològiques de l’àmbit del comerç i 
turisme. 

 
*Premis subjectes a les retencions legalment establertes. 
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Article 3. BENEFICIARIS 

 

Poden participar en els premis les persones físiques (empresaris individuals)  o 
persones jurídiques, en actiu que hagin iniciat la seva activitat empresarial entre el 
l’1/01/2017 i el 31/12/2021   i que compleixin els requisits descrits a l’article 4 d’aquestes 
bases. 

 
 
S’entendrà com a data d’inici de l’activitat la que consti com a data d’alta en el 
certificat de situació  censal d’Hisenda de l’empresa participant, que presentarà 
amb el formulari de sol·licitud, tal com es detalla a l’article 5 “procediment de participació 

i termini”, d’aquestes bases. 
 
En quedaran excloses les associacions, fundacions, administracions públiques, 
societats públiques i altres entitats que en depenguin. 
També en quedaran excloses les empreses participades per mitjanes o grans 
empreses en un 25% o més del seu capital.  
 
 

Article 4. REQUISITS 

 

Els projectes participants hauran de complir els requisits següents: 

 

Requisits específics per categoria: 

 

a) Per al premi a la millor iniciativa empresarial liderada per dones, caldrà que en el projecte 
empresarial participant hi hagi una participació majoritària de dones en el capital social i 
en l’administració.  

 
b) Per al premi a la millor iniciativa empresarial de l’àmbit de la indústria, caldrà que 

l’empresa participant  faci servir tecnologies aplicades a l’anomenada Indústria 4.0 (IOT, 
blockchain, IA, robòtica, manufactura additiva, drons, realitat augmentada, cloud 
computing, 5G i  ciberseguretat), que incorporin innovació en matèria de transformació 
digital, desenvolupament i/o tecnologies emergents, transformació cap a una economia 
baixa en carboni i/o incorporació de l’economia circular i/o sostenible. 

 
c) Per al premi a la millor iniciativa empresarial de l’àmbit del  comerç i el turisme, caldrà 

que l’empresa participant incorpori innovació en matèria de transformació digital, 
desenvolupament i/o incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una 
economia baixa en carboni i/o incorporació de l’economia circular i/o sostenible.  

 
Requisits comuns: 

 

a) Ser innovadors i/o tecnològics.  
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. 

 
Un projecte tecnològic és aquell que produeix un producte o servei nou o millorat 
derivat d’un procés de recerca i desenvolupament generador de valor afegit.  

 
b) Estar en fase de comercialització del producte o servei. 
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c) Tenir domicili social i fiscal a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
(llista de municipis aquí) 
 

d) Complir amb totes les normatives de compliment obligatori i poder acreditar-ho sota 
requeriment de l’Organització. 
 

La participació en aquesta convocatòria implica que es faculta  l’Organització a constatar la 
veracitat de les dades aportades i comprovar el compliment de requisits. 
 
L’Organització podrà excloure de la convocatòria els participants que, de forma originària o 
sobrevinguda, no compleixin algun d'aquests requisits, la qual cosa implica perdre tota opció 
a participar-hi i el dret a reclamar res a l'Organització.  

 
L’Organització podrà excloure també els participants que incloguin continguts que atemptin 
contra l'honor de terceres persones, a més de tots aquells que puguin causar rebuig social, 
siguin contraris a l'ordre públic, no estiguin dins del marc de la legalitat o que no compleixin 
els “Principis bàsics d’actuació dels proveïdors de Procornellà, que es poden consultar a  
www.premismetropolitans.cat 

 

Article 5. PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ I TERMINI 

 

Cada participant haurà d’emplenar i enviar el formulari en línia “sol·licitud de participació 
als premis metropolitans 2022“ entre el 2 de maig del 2022 i el 31 de maig del 2022, 

ambdós inclosos, i adjuntar la documentació següent: 
 

a. Còpia per les dues cares del DNI/NIE del titular de l’activitat, en cas d’empresari 
individual, o del representant legal de l’empresa, en cas de persona jurídica.  

b. Certificat de situació censal actualitzat (amb data maig del 2022).  

c. Declaració responsable (que es podrà descarregar del  formulari en línia “sol·licitud 
de participació als premis metropolitans 2022“. 

d. Enllaç a un vídeo pitch de 3 minuts com a màxim, centrat en la proposta de valor. 
Caldrà pujar el vídeo a una plataforma web (ex. YouTube, Vimeo…) que permeti 
accedir al contingut mitjançant l’enllaç. No cal obrir-ne el contingut al públic. Es valorarà 
la brevetat, la concreció i la claredat per damunt de tot. En la categoria de dones, serà 
imprescindible que la persona que representi el projecte en el vídeo i en les diferents 
etapes del procés de selecció i acte de lliurament sigui una dona. 

 
 

No s'acceptarà la recepció de candidatures per cap altre mitjà.  
 
L’enviament del formulari en línia de sol·licitud per a aquesta convocatòria de premis comporta 
l’acceptació d’aquestes bases. 
 
Una vegada enviat el formulari de sol·licitud i la documentació, l’equip tècnic (vegeu article 8) 
examinarà que les propostes rebudes s’ajustin al que es determina en aquestes bases i, 
posteriorment, les candidatures seran considerades com a vàlides per al procés de selecció. 
 
L’Organització podrà demanar la documentació addicional que cregui convenient a tots els 
participants en qualsevol moment del procés de selecció.  

 

 

 

 

http://www.amb.cat/s/es/web/area-metropolitana/municipis-metropolitans.html
http://www.premismetropolitans.cat/
https://centrebase.centredempresesprocornella.cat:225/
https://centrebase.centredempresesprocornella.cat:225/
https://centrebase.centredempresesprocornella.cat:225/
https://centrebase.centredempresesprocornella.cat:225/
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Article 6. PROCÉS DE SELECCIÓ 

 

Durant el procés de selecció, es realitzaran les avaluacions eliminatòries següents: 

 

1. PRIMERA AVALUACIÓ – 30 preseleccionats  
 

Entre el dia 1 i el 7 de juny del 2022, l’equip tècnic (vegeu article 8) preseleccionarà, d’entre 

totes les candidatures presentades, un mínim de 3 candidats per cada categoria i un màxim 

de 30 candidatures en total. 

La preselecció es realitzarà segons els criteris i les puntuacions que es detallen  a  l’article 

7. 

Es preseleccionaran com a màxim, les 10 candidatures amb més puntuació de cada 

categoria.  

 

La llista de les  candidatures preseleccionades es publicarà el 8 de juny a la web del Centre 

d’Empreses: www.premismetropolitans.cat  

 

2. SEGONA AVALUACIÓ - SELECCIÓ DE 9 FINALISTES 
 

Entre el 13 i el 15 de juny es convocarà  les candidatures preseleccionades per a una 

entrevista personal (virtual o presencial). En aquesta entrevista els candidats 

preseleccionats faran una presentació de 5 minuts (com a màxim),  davant d’un comitè 

directiu (vegeu article 8), amb el suport que consideri oportú (vídeo, catàleg, PowerPoint o 

resum executiu, etc.). Aquesta presentació (que serà enregistrada per a ús intern) haurà 

d'incloure la informació necessària perquè el comitè pugui valorar la candidatura. És 

fonamental que la presentació del projecte contingui la informació necessària per avaluar-

la segons els criteris de l’article 7. 

 

El comitè directiu valorarà totes les candidatures preseleccionades que hagin realitzat 

l'entrevista i seleccionarà un màxim de 9 finalistes, 3 per categoria (els de major puntuació), 

aplicant els criteris i les puntuacions que es detallen a l’article 7. 

 

La llista de les  candidatures finalistes es publicarà el 17 de juny a la web del Centre 

d’Empreses: www.premismetropolitans.cat 

 

 

3. TERCERA AVALUACIÓ - SELECCIÓ DELS GUANYADORS 
 

El jurat (vegeu article 8) es reunirà entre el 16 i el 21 de juny del 2022 i decidirà els 3 

guanyadors (1 per categoria) d’entre els 9 finalistes, a partir de tot el material compartit 

fins al moment (vídeo de 3 min, presentació, entrevista enregistrada i altra 

documentació).   

 

El jurat valorarà els finalistes aplicant els criteris i les puntuacions que es detallen a 

l’article 7. 

 

Les 3 candidatures (1 per categoria) amb més punts seran les guanyadores dels 

premis i es donaran a conèixer el dia 28 de juny durant l’acte de lliurament dels Premis 

Metropolitans 2022, tal  com es detalla a l’article 9 d’aquestes bases. 

http://www.premismetropolitans.cat/
http://www.premismetropolitans.cat/
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Article 7. PUNTUACIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

       ÀMBITS  DE PUNTUACIÓ: 

 

Puntuació màxima 

 

1) Potencial  de negoci i proposta de valor ......................................... 20 punts 

2) Innovació  i impacte ...................................................................... 40 punts 

3) Equip .......................................................................................... 20 punts 

4) Avaluació general ........................................................................ 20 punts 

 

        DETALL DEL CRITERIS PER ÀMBIT: 

 

1. Potencial de negoci  i proposta de valor (Puntuació màxima 20 punts) 

 

Criteri                                           Descripció   

Potencial de negoci 

(Màx.10 punts) 

El criteri valora el grau d'identificació del problema/solució, el segment de 
clients, el volum del mercat potencial, així com l'existència i coherència de 
les mètriques que demostrin la rendibilitat i l’escalabilitat del negoci. 
(EBITDA, CAC (cost d'adquisició de clients) i LTV (lifetime value), i altres 
mètriques pròpies del negoci). 

Proposta de valor 

(Màx.10 punts) 

El criteri valora el grau de coneixement de la competència, i la 
diferenciació, així com el grau d'identificació d'avantatges i beneficis de la 
proposta de valor. 

 

 

2. Innovació i impacte (Puntuació màxima 40 punts) 

 

Criteri Descripció 

Innovació  

(Màx.20 punts) 

El criteri valora el grau d’innovació i/o ús de tecnologies per a la creació 
de la proposta de valor.  

Impacte  

(Màx.20 punts) 

El criteri valora l’impacte del projecte en diferents àrees, com ara la 
millora ambiental, de la salut, de la qualitat de vida, o que donin resposta 
a reptes i valors socials. 

 

3. Equip (Puntuació màxima 20 punts) 

 

 Criteri Descripció 

Adequació de 
l’equip 

(Màx.10 punts) 

El criteri valora l'existència  i la implicació de tots els perfils necessaris per al 
desenvolupament del projecte, ja sigui en l'equip promotor com en el 
complementari. 

Potencial de 
creixement de 
l’equip 

(Màx.10 punts) 

El criteri valora la capacitat de creixement de l’equip a tres anys vista i la seva 
argumentació (internacionalització, departamental, nous serveis, etc.). 
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4. Avaluació general (Puntuació màxima 20 punts) 

  Criteri                                Descripció 

Contingut  

(Màx.10 punts) 

El criteri valora la capacitat de síntesi  (en el formulari i en les presentacions) per  
transmetre de manera clara els criteris anteriorment esmentats.  

Forma 

(Màx.10 punts) 

El criteri valora la capacitat de comunicació verbal i no verbal del/s ponent/s. 

 
 

Per tal que un candidat pugui ser seleccionat a la segona avaluació, la puntuació de 
cada criteri ha de ser del 50% de la puntuació màxima o superior  
 

No es podrà declarar deserta la convocatòria sempre que hi hagi candidats que 

compleixin els requisits i les puntuacions mínimes.   

 

Article 8. EQUIP TÈCNIC, COMITÈ DIRECTIU  I JURAT 

 

Els òrgans competents per resoldre el procediment de concessió dels premis objecte 
d’aquesta convocatòria i regulats en el procés de selecció detallat a l’article 6 seran: 
 
- Equip tècnic: format pels tècnics del Centre d’Empreses experts en diferents 

àmbits empresarials. S’encarregarà de preseleccionar, com a màxim, 30 candidats 
segons la primera avaluació. 

 
- Comitè directiu : format per tècnics experts i la direcció del Centre d’Empreses 

Procornellà i de l’AMB. S’encarregarà d’entrevistar els 30 preseleccionats i 
seleccionar els 9 finalistes segons la segona avaluació. 

 
- Jurat: encarregat de seleccionar els 3 guanyadors dels premis segons la tercera 

avaluació, estarà integrat per: 
o Un representant d’AEBALL 
o Un representant de PIMEC 
o Un representant de l’AMB 
o Un representant de PROCORNELLÀ 

 

Article 9. ACTE LLIURAMENT 

 

Les 9 empreses finalistes escollides participaran en l’acte dels premis metropolitans, 

que tindrà lloc el dia 28 de juny del 2022 a les 18.30 h a l’Auditori de Cornellà de 

Llobregat. 

 

Durant l’acte, cadascuna de les empreses finalistes disposarà de 5 minuts com a 

màxim per donar a conèixer el seu projecte empresarial al públic assistent. 

 

 En finalitzar les presentacions, es comunicarà el veredicte i es realitzarà el lliurament 

dels premis econòmics Premis Metropolitans a les Millors Iniciatives Empresarials (un 

per cada categoria). 
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Article 10. CALENDARI 

 

• El 2 de maig del 2022: Llançament de la convocatòria 

• Del 2 de maig al 31 de maig del 2022: Captació de participants  

• De l’1 al 7 de juny del 2022: Preselecció de 30 candidatures (primera avaluació) 

• Del 13 al 15 de juny del 2022: Entrevistes per a la selecció de 9 finalistes (segona 

avaluació) 

• Del 16 al 21 de juny del 2022: Reunió del jurat per a la selecció dels 3 guanyadors 

(tercera avaluació) 

• El 28 de juny del 2022: Acte, anunci i lliurament dels Premis Metropolitans 2022 

 

 

Article 11. 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, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 

personal i a la pròpia imatge, tant els sol·licitants com els guanyadors donen el seu 

consentiment a l’Organització per tal que les imatges (videogràfiques, fotogràfiques i 

veu), en el marc dels Premis Metropolitans, puguin ser difoses amb finalitats 

divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació, inclòs Internet, sense que aquest ús 

confereixi cap dret de remuneració ni benefici, amb excepció del corresponent 

lliurament dels premis als guanyadors, d’acord amb aquestes bases generals.  

 

Aquesta cessió inclou tots els drets de reproducció, transformació, distribució i 

comunicació pública de l’enregistrament o les imatges captades, sense limitació de 

temps ni de territori.  

 

Les entrevistes personals en format de presentació que es realitzin a les 30 

candidatures preseleccionades, ja sigui de manera virtual o presencial, seran 

enregistrades amb una finalitat exclusivament interna per tal que el comitè directiu 

pugui valorar-les i seleccionar els finalistes corresponents.  

 

 

 

Article 12. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, 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, així com la Llei  orgànica 3/2018, del 5 de desembre, 

de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD), l’Organització 

informa:  

 

Responsable del tractament: EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, 

URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLA, S.A.  (PROCORNELLÀ); domicili a Albert 

Einstein, 47-49 – 08940 Cornellà de Llobregat;  

delegat de protecció de dades: dpd@procornella.cat. 

mailto:dpd@procornella.cat
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Finalitat: El responsable tractarà les dades personals facilitades per possibilitar i 

gestionar la participació en el marc dels Premis Metropolitans de conformitat aquestes 

bases generals.  

 

Legitimació: La base legitimadora del tractament és l’interès legítim del Responsable 

del tractament de dades com a organitzador de l’esdeveniment, així com el 

consentiment prestat per l’interessat de manera voluntària i acceptant expressament 

aquestes bases generals per participar.  

 

Conservació: Les dades facilitades seran conservades mentre duri la tramitació del 

procediment de participació i concessió dels premis, quan sigui necessari per obligació 

legal, així com durant el temps que sigui necessari per respondre a les possibles 

reclamacions o responsabilitats legals nascudes com a conseqüència de la corresponent 

participació.  

 

Destinataris: Les dades podran ser cedides a terceres entitats que estiguin 

directament relacionades amb la finalitat del tractament. No se cediran les dades a  

altres tercers, excepte per obligació legal o amb el consentiment exprés de l'interessat. 

 

Transferències a tercers: No es preveu la transferència internacional (fora  de la UE), 

excepte amb finalitats d'emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l'existència 

d'una decisió d'adequació o sobre la base de l'existència de garanties adequades. 

 

Drets: El candidat podrà exercir els  drets d'accés, rectificació i supressió (dret a l'oblit), 

limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta, 

acompanyada d’una fotocòpia del DNI del titular de les dades, adreçada a ALBERT 

EINSTEIN, 47-49 – 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT, o correu electrònic a l’adreça 

electrònica dpd@procornella.cat, així com presentar una reclamació davant l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades. 

 

L’Organització l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa 

de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries 

per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpd@procornella.cat
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Article 13. DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquestes  bases  tenen com a finalitat establir les condicions i el procediment de 

selecció de les candidatures que participaran en aquesta convocatòria dels Premis 

Metropolitans. Per tant, els termes i les condicions inclosos en aquestes bases no 

constitueixen cap vincle obligacional ni contractual ni per a AMB ni per a Procornellà ni 

per als promotors de les empreses  que presentin sol·licituds de participació, més enllà 

del que expressament s'hi preveu.   

La sol·licitud de participació als premis comporta el coneixement i l’acceptació 

d’aquestes bases per part dels participants. 

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

L'Organització es reserva el dret a anul·lar o suspendre aquesta convocatòria, per 

circumstàncies de força major o extraordinàries que impedissin dur a terme el procés 

de participació o selecció. 

 

En cas de dubte sobre qualsevol aspecte d’aquestes bases, pots contactar amb 

premismetropolitans@procornella.cat 

 

 

Cornellà de Llobregat, 28 d’abril del 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases aprovades per Resolució del Conseller delegat  i  del  Gerent d’administració i finances 

de Procornella, amb data  29 d’abril i 28 d’abril del  2022 respectivament. 

 

mailto:premismetropolitans@procornella.cat

