I Edició Premis ‘Fet a Catalunya’
BASES CONCURSALS

BASE 0.- Preliminar
Nous Emprenedors i Empresaris de Catalunya NEEC, des de la seva fundació fa quinze
anys, promou l’emprenedoria i la innovació a Catalunya. Per aquesta raó vol reconèixer
la tasca que duen a terme les persones emprenedores i empresàries en els sectors
industrials amb la convocatòria del la primera edició del premi ‘Fet a Catalunya’.
Aquests premis ‘Fet a Catalunya’ està organitzat per l'entitat Nous Empresaris i
Emprenedors de Catalunya NEEC, amb CIF número G64333966, que és l'ORGANITZADOR
del Premis, i es regirà per la normativa aplicable en la matèria i, en particular, per
aquestes bases i condicions (en endavant les "Bases").

BASE 1.- Qui pot participar
Totes aquelles empreses o projectes emprenedors, ja siguin persones jurídiques o
físiques (majors d’edat), que tinguin, inequívocament, el seu domicili fiscal en el territori
de Catalunya i a tal efecte consti en el corresponent Registre Mercantil o Certificat
d’Empadronament Municipal en data anterior a la convocatòria oficial del Premi ‘Fet a
Catalunya’ a la web de NEEC.
BASE 2.- A qui premiar
Empreses o projectes emprenedors que, des de la recerca de l’excel·lència, aporten
qualitat i valor afegit al ‘Fet a Catalunya’, a partir de les consideracions següents:
1) Ja sigui perquè es tracti d’un projecte, producte o servei en l’àmbit de la indústria i
els serveis i que signifiqui una novetat, una innovació o fins-i-tot que no existeix en el
mercat en el moment de presentar la candidatura al Premi.

2) Ja sigui perquè es tracti d’un projecte, producte o servei que representa una
innovació respecte el mateix producte o servei en una versió anterior del mateix
fabricant o prestador del servei de significatiu impacte al mercat.
3) Ja si perquè es tracti d’un projecte, producte o servei que representa una innovació
respecte a altres productes o serveis anàlegs ja presents en el mercat d’altres
competidors.
Així mateix, hauran de complir les condicions següents:
4)

Productes o serveis ideats, desenvolupats i fets íntegrament a Catalunya, amb
matèries primeres, components i/o processos transformadors fet també a
Catalunya en la seva totalitat.

5)

Productes o serveis ideats, desenvolupats i transformats activament a Catalunya,
encara que les matèries primeres, components i/o processos transformadors no
siguin de procedència estrictament catalana.

BASE 3.- Estructura del Premi
Premi ‘Fet a Catalunya’, a la millor iniciativa, idea innovadora, producte o servei
industrial o per a la indústria, de qualsevol sector productiu, al qual es pugui atribuir el
segell ‘Fet a Catalunya’ d’acord allò que disposa la BASE 2 en els seus apartats 1), 2) 3),
4) i 5). L’estructura del Premi és la següent:
1) Hi haurà un únic guanyador del Premi que serà concedit a la categoria d’empresa
considerada emprenedora (menys de 7 anys d’activitat des de data de la convocatòria
dels premis).
2) El Premi està dotat econòmicament amb 6.000 €
3) El Premi també consta de dos accèssits:
a) Accèssit a la millor empresa industrial, segons allò estipulat a la BASE 2 en els seus
apartats 1, 2), 3), 4) i 5). Diploma de reconeixement.
b) Accèssit segons allò estipulat a la BASE 2 en els seus apartats 1), 2), 3) i 4). Diploma
de reconeixement.

4) Hi haurà un únic guanyador per a cadascun dels dos accèssits previstos.
5) El Premi i els accèssits són mútuament excloents:
a) L’únic guanyador del Premi no podrà optar a cap dels dos accèssits.
b) Només es podrà optar a un dels dos accèssits previstos.

BASE 4.- Com participar en el Premi
D’acord amb allò que disposa la BASE 1, per adquirir la condició de participant i poder
optar al Premi es procedirà de la manera següent:
1) Inscriure’s a l’apartat corresponent a la web de la NEEC, omplint tots els camps
requerits i abonant un cànon de participació fixat en 30€ mitjançant transferència al
compte bancaria que s’informi en la convocatòria oficial.
2) Adjuntar en format PDF (o anàleg) la descripció detallada del projecte, producte o
servei que es presenta per optar al Premi, en compliment estricte d’allò que estableix
la BASE 2 en els seus apartats 1), 2), 3), 4) i 5). El document ha d’incloure:
• Dades complertes de l’empresa, seu social epígraf d’activitat i sector.
• Resum executiu de màxim 600 paraules.
• Descripció del producte o servei.
• Context industrial del producte o servei.
• Documentació i descripcions que complementin.
• Mida màxima dels materials digitals adjunts 4Mb
3) La condició oficial de Participant s’adquireix quan l’Organitzador NEEC així ho
comunicat al sol·licitant per escrit, a través del correu electrònic, després de verificar
la satisfacció dels drets d’inscripció i es compleixes els condicionants estipulats a la
BASE 2 en els apartats 1), 2), 3) 4) i 5).

BASE 5.- Període de participació
El període de participació estarà obert des del moment de la publicació de la
convocatòria del Premi a la web de NEEC el dia 15 de setembre de 2021 fins a les 24.00h
del dia 10 de novembre de 2021. Qualsevol proposta de participació rebuda fora de
termini no serà inclosa entre els participants.

BASE 6.- Composició del Jurat
El Jurat estarà integrat per:
• Un comitè avaluador format per 3 membres de la NEEC i un expert en l’àmbit de la
indústria o els serveis.
• Un membre de la junta de la NEEC: President (qui tindrà el vot de qualitat o arbitratge
en cas d’empat)
• Un membre en representació de cadascuna de les empreses patrocinadores.
• Un membre en representació d’El Punt Avui.

BASE 7.- Procés de determinació de veredicte
El concurs consta d'una "preselecció" i una "fase final". La preselecció la farà un comitè
de selecció designat per la junta de la NEEC, que valorarà quins, entre els projectes
presentats, passaran a la fase final.
Un cop rebudes i verificades totes les sol·licituds de participació un comitè designat
(format per 3 membres de la junta de la NEEC i un expert/a) seleccionarà aquelles
propostes que compleixen els requeriments del concurs i les que ofereixen la suficient
qualitat per ser avaluades pel jurat. Les resultants seran avaluades per cadascuna de les
persones integrants del Jurat. El procediment a seguir per determinar el guanyador del
Premi serà el següent:
1) En primera votació, si una proposta participant obté el 75% de vots favorables del
Jurat, serà declarada automàticament com a guanyadora del Premi.

2) En cas que cap proposta assoleixi el 75% dels vots, el Jurat seleccionarà tres propostes
finalistes per a una segona ronda de votacions. En aquest cas, obtindrà el Premi la
que aconsegueixi el 66% de vots favorables del Jurat.
3) El el cas que en la segona ronda de votacions, cap proposta obtingui el 66% dels vots,
el Jurat seleccionarà dues propostes per a una tercera ronda de votacions. En aquest
cas, obtindrà el Premi la que aconsegueixi la meitat més un de vots favorables del
Jurat.
4) El Jurat també determinarà per majoria simple (la meitat més un de vots)
l’adjudicació dels dos accèssits previstos.
5) El premi i la seva dotació serà indivisible i el veredicte del jurat inapel·lable. El jurat
si ho considera adient, podrà declarar desert el premi.

BASE 8.- Comunicació i acceptació del Premi i dels accèssits
La comunicació i acceptació del Premi i dels accèssits se durà terme seguint el
procediment següent:
1) L’Organitzador NEEC comunicarà el veredicte del Premi al guanyador de forma
escrita a través de correu electrònic.
2) El guanyador haurà d’expressar l’acceptació explícita del Premi, igualment
mitjançant comunicació escrita (a través de correu electrònic) l’Organitzador.
3) El mateix procediment s’aplicarà en relació als dos accèssits.
4) L’Organitzador NEEC informarà del veredicte del Premi i dels dos accèssits, un cop
s’hagi rebut la seva acceptació, a través de la web de NEEC i per correu electrònic a
la resta de participants.

BASE 9.- Formalització del Premi 1
Els guanyadors es comprometen a assistir a l’entrega de premis que tindrà lloc el 25 de
novembre de 2021 al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge en el marc del VI congrés
d’emprenedoria de l’Empordà, condició necesaria per fer-se efectiu el premi.
L’Organitzador NEEC ingressarà l’import econòmic del Premi (6.000€) al compte bancari
que a tal efecte indiqui el guanyador, en un termini no superior a 30 dies a partir de la
data de l’entrega oficial dels premis.
BASE 10.- Formalització dels accèssits
Els guanyadors dels accèsits es comprometen a assistir a l’entrega de premis que tindrà
lloc el 25 de novembre de 2021 al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge en el marc del
VI congrés d’emprenedoria de l’Empordà, condició necesaria per fer-se efectiu l’entrega
del reconeixement.
BASE 11.- Publicació i comunicació als Mitjans i drets d’imatge.
L'Organitzador podrà publicar les dades i identitat del guanyador a la plataforma i web
de NEEC i dels Premis Fet A Catalunya, i també a les xarxes socials en les que està
present.
Cadascun dels guanyadors també es compromet a col·laborar amb l'Organitzador per
participar en les activitats publicitàries vinculades a la promoció (sense cap remuneració
per aquest concepte i sense cost per part seva), autoritzant la comunicació del seu nom
a aquests efectes, així com eventualment cedint els drets d'imatge sense cap
remuneració.
L'Organitzador es reserva el dret de publicar la identitat del guanyador i qualsevol
participant i citar-lo a un premi, independentment de si ja ha rebut o no el Premi, en
qualsevol mitjà publicitari i/o al portal de NEEC i dels Premis Fet a Catalunya, en
qualsevol moment durant els vint-i-quatre (24) mesos següents a la celebració dels
premis. Així mateix, l'Organitzador podrà portar, de forma gratuïta, imatges
fotogràfiques i/o de vídeo i/o enregistraments de la veu del guanyador. La mera
participació implica un consentiment exprés per part dels usuaris per participar en
1 Sempre que les condicions sanitàries i els organismes de regulació ho permetin.

aquesta promoció i implica l'autorització del participant a aquests efectes, especialment
en cas de ser guanyador.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució
espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor,
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; i atès que la imatge també és una
dada personal d’acord 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 la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, mitjançant l’acceptació d’aquestes bases per a la participació als Premis
Fet a Catalunya, cada participant AUTORITZA de forma expressa i dona consentiment a
l’Organitzador a utilitzar les seves imatges per a l'ús en la promoció i comunicació
d’aquests Premis als mitjans de comunicació i xarxes socials, sense cap contraprestació
econòmica.
BASE 12.- Propietat industrial i intel·lectual
Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels Premis Fet a Catalunya, així com
la marca i nom comercial Fet a Catalunya, així com el material de comunicació, material
promocional, els continguts web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de
l’Organitzador i és a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels
mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i
modificació, total o parcial, sense autorització expressa prèvia l’Organitzador i dels seus
titulars. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o
signes de qualsevol classe continguts estan protegits per la llei..
Per altra part els participants reconeixen sota la seva responsabilitat que en els seus
projectes no infringeixen drets de propietat industrial i/o intel·lectual de tercers.
En relació als drets de propietat industrial o intel·lectual dels participants, i especialment
pel que fa a les marques, noms comercials o copyright, els partipants autoritzen l’us per
part d ‘organitzador als efectes de fer possible la organització i celebració dels premis
Fet a Catalunya.

BASE 13.- Privacitat i protecció de dades personals
L’Organitzador necessita comptar amb les dades personals dels participants per poder
portar endavant la valoración dels projectes, la celebració dels Premis Fet a Catalunya i
la seva comunicació i promoció, amb l’objectiu d’oferir diferents canals on posar-se en
contacte amb l’Organitzador, per a sol·licitar informació, resoldre dubtes, etc.
En tot cas, garantim custodiar aquesta informació amb les màximes garanties de
seguretat i de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades
personals i drets digitals.
En qualsevol moment els participants podran exercir els drets que preveu la normativa
de protecció de dades o plantejar-nos qualsevol dubte que sorgeixi sobre el tractament
de les dades contactant amb l’Organitazdor a través del correu electrònic
neec@neec.cat
Es pot veure el text integre de la política de privacitat a l’enllaç https://neec.cat/politicaprivacidad/
BASE 14. Contingències no previstes
Qualsevol contingència o incidència no prevista en les Bases descrites anteriorment,
serà resolta per l’Organitzador NEEC.

BASE 15.- Acceptació de les Bases concursals
La participació en el Premi ‘Fet a Catalunya’ pressuposa l’acceptació implícita de totes i
cadascuna del les quinze Bases d’aquest concurs.

