SEGONA 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’

BASE 1.- Qui pot participar
Totes aquelles empreses o projectes emprenedors, ja siguin persones jurídiques o
físiques, 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)
2) El Premi està dotat econòmicament amb 6.000 € i la publicació d’un reportatge a El
Punt-Avui, en tant que mitjà de comunicació oficial del Premi.
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 i la publicació d’una notícia relacionada a El PuntAvui, en tant que mitjà de comunicació oficial del Premi.
b) Accèssit segons allò estipulat a la BASE 2 en els seus apartats 1), 2), 3) i 4). Diploma
i la publicació d’una notícia relacionada a El Punt-Avui, en tant que mitjà de
comunicació oficial del Premi.
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 bancari:
IBAN: ES61 0081 0053 5200 0279 5786
BIC: BSABESBB
Titular: Associació Nous Empresaris i Emprenedors de Catalunya NEEC
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.
• Memòria complerta: Descripció del producte o servei.
• Context industrial del producte o servei.
• Documentació i descripcions que complementin.
• Mida màxima 4Mb

2.1) Atès que el Premi té caràcter «finalista», la documentació entregada haurà de
contenir també una breu explicació on s’especifiqui a quina activitat vinculada
amb el projecte, es destinarà l‘import del premi en la seva totalitat (innovació
producció, patents, comunicació, comercialització, etc.) en cas de ser el
projecte guanyador.
2.2.) Igualment, també s’adjuntarà una breu ressenya de la política o pla
d’actuacions que es duen a terme en la responsabilitat social i/o ambiental en
relació al projecte o empresa. El jurat serà sensible a aquest apartat.
La no inclusió d’aquest dos punts en el resum executiu o memòria podrà ser motiu
d’exclusió a la concurrència al Premi.
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 1 d'octubre de 2022 fins a les
24.00 del dia 15 de novembre de 2022. 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 de cadascuna de les empreses col·laboradores.
Un membre en representació d’El Punt-Avui.

BASE 7.- Procés de determinació de veredicte
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 30 de
novembre de 2022 a les instal·lacions de l’empresa PLASTICBAND al Carrer Josep Trueta,
5, Polígon Font del Radium a Granollers (Vallès Oriental), província de Barcelona.
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 (30/11/22)
BASE 10.- Formalització dels accèssits
Les empreses que obtinguin els accèssits es comprometen a assistir a l’entrega de
premis que tindrà lloc el 30 de novembre de 2022 a les instal·lacions de l’empresa
PLASTICBAND al Carrer Josep Trueta, 5, Polígon Font del Radium a Granollers (Vallès
Oriental), província de Barcelona.
BASE 11.- Contingències no previstes
Qualsevol contingència o incidència no prevista en les Bases descrites anteriorment,
serà resolta per l’Organitzador NEEC.
BASE 12.- Acceptació de les Bases concursals
La participació en el Premi ‘Fet a Catalunya’ pressuposa l’acceptació implícita de totes i
cadascuna del les dotze Bases concursals.

*1 Sempre que les condicions sanitàries i els organismes de regulació ho permetin.

