BASES REGULADORES DE LA PRIMERA EDICIÓ DELS PREMIS REIMAGINE TEXTILE A LES MILLORS INICIATIVES
EMPRESARIALS EN L’ÀMBIT DE LA INNOVACIÓ EN TÈXTIL, organitzat per la Fundació TecnoCampus MataróMaresme, l’Ajuntament de Mataró, EURECAT i ASEGEMA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Fons
Europeu de Desenvolupament Regional, i la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ACCIÓ, AEI Tèxtils , Escola
de Disseny LCI, Escola universitària Elisava , Moda 22, i Materfad.

Article 1
Objecte
L’objectiu d’aquests premis és promoure la iniciativa empresarial dins l'àmbit tecnològic i de la
innovació tèxtil i contribuir al desenvolupament socioeconòmic de Mataró, mitjançant el
suport econòmic, logístic i d’acceleració de nous projectes empresarials.
Article 2
Beneficiaris
Podran sol·licitar participar en els premis regulats per aquestes bases, segons la categoria:
1. CATEGORIA REIMAGINE TEXTILE A LA MILLOR IDEA EMPRESARIAL: Emprenedors/es -de
manera individual o col·lectiva-, i empreses tradicionals consolidades constituïdes abans de l’1
de gener de 2015, tots ells que tinguin una idea de negoci relacionada amb la tecnologia i la
innovació en el sector tèxtil i de la moda, i que tinguin intenció de posar-la al mercat.
2. CATEGORIA REIMAGINE TEXTILE A LA MILLOR STARTUP: Empreses relacionades amb la
tecnologia i la innovació en el tèxtil i la moda que hagin iniciat la seva activitat des de l’1 de
gener de 2015 i que continuïn actives. S’entendrà com a data d’inici d’activitat la que consti
com a data d’alta a la declaració censal d’Hisenda de l’activitat principal de l’empresa
participant.
Les empreses o emprenedors que hagin estat premiats en alguna categoria o edició dels
Premis Creatic podran participar en els Premis Reimagine Textile sempre i quan presentin un
projecte diferent a l’anteriorment premiat.
Article 3
Requisits dels projectes
1- Requisits comuns a les dues categories:
Tots els projectes hauran de ser innovadors i/o tecnològics i amb aplicació en l’àmbit tèxtil.
Es consideren els següents tipus d’innovació i tecnologia:
1. Idees de negoci o startups que innovin en els teixits, en el procés de fabricació,
maquinària, distribució, comercialització o mètode organitzatiu empresarial de
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productes tèxtils i confecció d’aplicabilitat en qualsevol sector (salut, moda,
automoció, etc). Totes aquestes innovacions han d’implicar canvis significatius
en les tècniques, materials i/o programes informàtics, etc, i han de suposar
una avantatge competitiva en el mercat.
2. Idees de negoci o startups que, incorporant disseny, creïn nous productes en
l’àmbit tèxtil i de la confecció que siguin disruptius o d’ús no existent al mercat
i generadors de valor afegit.

2- Requisits específics per a cada categoria:
a) els projectes de la categoria REIMAGINE TEXTIL A LA MILLOR IDEA
EMPRESARIAL han de ser proposats per persones físiques o jurídiques descrites a
l’article 2, que tinguin la intenció d’iniciar l’activitat empresarial a Catalunya del
projecte presentat ens els següents 6 mesos de l’atorgament d’aquests premis.
b) els projectes de la categoria REIMAGINE TEXTILE A LA MILLOR STARTUP han
d’haver iniciat la seva activitat a partir de l’1 de gener de 2015 i continuar actives.
Article 4
Procediment per participar-hi i termini
Les persones interessades en participar hauran de presentar la sol·licitud de participació i la
documentació requerida, a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOPB, al
registre de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme:
- En mà a l’Av. Ernest Lluch, 32, Torre TCM2, 08302 Mataró (instància signada +
pendrive que contingui tota la documentació i vídeo).
- O per e-mail a premis@reimaginetextile.com, tenint present de lliurar el resum
executiu en pdf i el vídeo en format .avi o .mpg
La documentació requerida per participar-hi és la següent:
CATEGORIA REIMAGINE TEXTILE A LA MILLOR IDEA EMPRESARIAL:
a) sol·licitud de participació
b) fotocòpia del DNI del representant/s del projecte
c) resum executiu: els concursants hauran de desenvolupar un resum executiu d’una
extensió màxima de 5 fulls amb grandària lletra mínima 11. Quedaran desqualificats
projectes que presentin un resum executiu de més extensió. Per elaborar aquest
document, els participants comptaran amb l’assessorament del personal tècnic de
l’Àrea d’Empresa de Tecnocampus.
d) vídeo de presentació del projecte d’una durada màxima de 3 minuts.
I, en el cas de ser una persona jurídica, també:
e) fotocòpia del CIF de l’empresa
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f) còpia de l’alta censal model 036/037
g) declaració efectuada pel representant legal, respecte d’estar al corrent del pagament
dels impostos estatals i de quotes de la Seguretat Social, essent que, per al cas que
resultés guanyadora del premi, caldrà l’aportació dels corresponents certificats
positius per manca de deutes emesos per la Seguretat Social i l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.

CATEGORIA REIMAGINE TEXTILE A LA MILLOR STARTUP:
a)
b)
c)
d)
e)

sol·licitud de participació
fotocòpia del DNI del representant de l’empresa
fotocòpia del CIF de l’empresa
còpia de l’alta censal model 036/037
resum executiu: els concursants hauran de desenvolupar un resum executiu d’una
extensió màxima de 5 fulls amb grandària lletra mínima 11. Quedaran desqualificats
projectes que presentin un resum executiu de més extensió. Per elaborar aquest
document, els participants comptaran amb l’assessorament del personal tècnic de
l’Àrea d’Empresa de Tecnocampus.
f) vídeo de presentació del projecte d’una durada màxima de 3 minuts.
g) declaració efectuada pel representant legal, respecte d’estar al corrent del pagament
dels impostos estatals i de quotes de la Seguretat Social, essent que, per al cas que
resultés guanyadora del premi, caldrà l’aportació dels corresponents certificats
positius per manca de deutes emesos per la Seguretat Social i l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.
El termini de presentació de la sol·licitud per a ambdues categories finalitzarà el dia 15 de juny
de 2017, a les 15 h.
Article 5
Desenvolupament del concurs
La valoració dels projectes es desenvoluparà en dues fases:
Fase 1: Preselecció de 6 projectes finalistes per a cadascuna de les dues categories per part
d’un Comitè Tècnic
Un Comitè Tècnic format per representants de les entitats promotores i les entitats
col·laboradores d’aquests premis, preseleccionarà els 12 projectes finalistes (6 de cada
categoria) en base a la documentació aportada i analitzats especialment el resum executiu
i el vídeo.
El Comitè Tècnic estarà format per representants de les següents entitats:
1. Entitats promotores: Tecnocampus, Eurecat i ASEGEMA
2. Entitats col·laboradores: Diputació de Barcelona, ACCIO, AEI Tèxtils, Escola de Disseny
LCI, Escola Universitària Elisava, Materfad i Moda 22.
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La Fundació TecnoCampus comunicarà el veredicte del Comitè Tècnic als titulars dels
projectes preseleccionats.

Fase 2: Selecció dels projectes guanyadors per part del Comitè Avaluador.
L’òrgan competent per decidir els treballs guanyadors dels premis objecte de la present
convocatòria serà el Comitè Avaluador, que es constituirà a tal efecte.
Dins aquesta fase, els 12 projectes finalistes hauran de presentar el seu projecte davant el
Comitè Avaluador en format elevator pitch, amb una durada màxima de 7 minuts.
Posteriorment, aquest comitè podrà formular les preguntes que cregui convenients per a
la valoració del projecte.
Els participants disposaran dels materials audiovisuals necessaris per a la seva
presentació.
En base a aquesta presentació, al resum executiu i als vídeos dels 12 projectes finalistes,
el Comitè Avaluador valorarà els projectes d’acord amb els criteris de selecció i
proclamarà, d’acord amb els resultats obtinguts, els quatre projectes premiats -dos per a
cadascuna de les dues categories-. Així mateix podrà fer una menció especial a aquell
projecte que no hagi estat premiat però que presenti alguna singularitat que s’hagi
destacat en el decurs de les seves deliberacions.
En cas de renúncia al premi per part de guanyador/s, aquest i els següents premis, seran
reassignats als següent/s classificat/s. A aquests efectes, el projecte menció especial es
considera el 3er classificat, tanmateix a l’acta del Comitè Tècnic constarà la classificació
dels 12 projectes finalistes per ordre de puntuació.
No obstant això, el Comitè Avaluador també podrà declarar deserts els premis de forma
total o parcial. Les seves decisions seran adoptades per majoria simple.
La decisió del Comitè Avaluador serà inapel·lable.
El comitè elevarà el seu veredicte a la Presidència de TecnoCampus a fi que aquesta
adopti la corresponent resolució.
Es donarà a conèixer la classificació final dels premis el dia 11 de juliol de 2017, en l’acte
que tindrà lloc al TecnoCampus.
Article 6
Criteris de selecció
Per a la valoració dels projectes es tindran en compte els següents criteris de selecció:
màxim
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1) Producte o servei innovador:
Elements diferencials del producte o servei ....................................................................... 5 punts
Incorporació d’elements innovadors i millores tecnològiques .......................................... 5 punts
2) Dimensió del mercat. Es valorarà l’orientació al mercat del projecte i
l’estratègia de màrqueting.. ................................................................................................. 5 punts
3) Model de negoci i viabilitat econòmica i financera del projecte........................................ 5 punts
4) L’efecte emprenedor. En aquest criteri es valorarà la capacitat de generació
de llocs de treball i com a dinamitzador de l’activitat econòmica al territori................... 5 punts
5) Equip promotor:
Coneixements tècnics i de gestió de l’equip emprenedor ................................................. 5 punts
Habilitats comunicatives, en base a la presentació oral del projecte ................................ 5 punts
Article 7
Comitè Avaluador
El Comitè Avaluador estarà integrat per representants de les entitats promotores dels premis:
1. Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme
2. Eurecat
3. ASEGEMA
Article 8
Dotació dels premis
CATEGORIA REIMAGINE TEXTILE A LA MILLOR IDEA EMPRESARIAL
1r. classificat
 Bonificació del 100% del cost de l’Estudi de viabilitat tècnica del producte
 Suport en la realització del projecte innovador en forma de cofinançament del 25% de
la part del projecte realitzada per Eurecat.
 Bonificació del 100% en un Programa de mentoratge i acompanyament empresarial a
mida.
 Bonificació del 100% de l’ús d’un espai de pre-incubació en règim de coworking per
desenvolupar el projecte empresarial durant 6 mesos al Tecnocampus.
 Constituïda l’empresa, dotació d’un premi en metàl·lic de tres mil euros (3.000 euros),
bonificació del 50% d’un espai a la incubadora del TecnoCampus durant 6 mesos i
bonificació del 100% d’un any de quota com a soci d’ASEGEMA.
 Suport en la promoció i presència a mitjans de comunicació.

2n. Classificat
 Bonificació del 50% del cost de l’Estudi de viabilitat tècnica del producte.
 Suport en la realització del projecte innovador en forma de cofinançament del 15% de
la part del projecte realitzada per Eurecat.
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Bonificació del 100% en un Programa de mentoratge i acompanyament empresarial a
mida
Bonificació del 100% de l’ús d’un espai de pre-incubació en règim de coworking per
desenvolupar el projecte empresarial durant 6 mesos al Tecnocampus
Constituïda l’empresa, bonificació del 50% d’un espai a la incubadora del
TecnoCampus durant 6 mesos i bonificació del 100% d’un any de quota com a soci
d’ASEGEMA.
Suport en la promoció i presència a mitjans de comunicació

CATEGORIA REIMAGINE TEXTILE A LA MILLOR STARTUP
1r. classificat
 Dotat amb un premi en metàl·lic de cinc mil euros (5.000€)
 Bonificació del 100% del cost de l’Estudi de viabilitat tècnica del producte
 Suport en la realització del projecte innovador en forma de cofinançament del 25% de
la part del projecte realitzada per Eurecat.
 Bonificació del 100% en un Programa de mentoratge i acompanyament empresarial a
mida
 50% de bonificació, durant un any, de l’estada a la incubadora o centre empresarial del
TecnoCampus
 Bonificació del 100% d’un any de quota com a soci d’ASEGEMA
 Suport en la promoció i presència a mitjans de comunicació

2n. classificat
 Dotat amb un premi en metàl·lic de tres mil euros (3.000€)
 Bonificació del 50% del cost de l’Estudi de viabilitat tècnica del producte.
 Suport en la realització del projecte innovador en forma de cofinançament del 15% de
la part del projecte realitzada per Eurecat.
 50% de bonificació, durant un any, de l’estada a la incubadora o centre empresarial del
TecnoCampus
 Bonificació del 100% en un Programa de mentoratge i acompanyament empresarial a
mida
 Bonificació del 100% d’un any de quota com a soci d’ASEGEMA
 Suport en la promoció i presència a mitjans de comunicació.

Article 9
Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris estaran obligats a presentar la documentació requerida a l’article 10 per rebre
el premi i fer les següents accions pertinents dins els terminis establerts:
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En la categoria de millor idea empresarial:
a) Els dos classificats hauran d’instal·lar-se a l’espai compartit de pre-incubació bonificat
al 100% abans de 15 de setembre de 2017.
b) Els dos classificats hauran de constituir l’empresa abans del 15 d’abril de 2018 per
poder obtenir bonificació del 50% d’un espai a la incubadora del TecnoCampus i de la
quota com a soci d’ASEGEMA.
c) El primer classificat haurà de constituir l’empresa i instal·lar-se al Tecnocampus abans
del 15 d’abril de 2018 per rebre el premi en metàl·lic de 3.000 euros.
En la categoria millor Startup:
a) Els dos classificats han de fer el trasllat de l’activitat empresarial a la seu del Parc
TecnoCampus abans del 31 de novembre de 2017 i amb una permanència mínima de
12 mesos. En cas que l’empresa decideixi no traslladar la seva activitat o no s’instal.li
durant 12 mesos, perdrà l’opció o haurà de tornar al premi en metàl·lic, però podrà
optar a gaudir de la resta de premi.
b) Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d'aquestes
bases generals o d'altres disposicions generals vigents.
L’incompliment d’alguna o de totes aquestes obligacions podrà comportar la pèrdua i
devolució del premi.
Article 10
Justificació i termini
Categoria Premi a la millor idea empresarial:
Els guanyadors dels premis hauran de:
-

Signar un conveni amb Tecnocampus per gaudir de la instal·lació a la pre-incubadora.
Per accedir a la bonificació del 50% en un espai de la incubadora del Tecnocampus i al
premi en metàl·lic del primer classificat, caldrà que aquest aporti abans del 15 d’abril
de 2018:
a) Declaració censal d’alta d’Hisenda.
b) Inscripció d’alta a la seguretat social.
c) Aportació dels corresponents certificats positius de manca de deute emesos per la
Seguretat Social i l’agenda Estatal d’Administració Tributària
d) Signatura d’un conveni amb el Tecnocampus d’instal·lació a la incubadora.

En cas de no presentar la documentació justificativa dins els terminis indicats, s’entendrà que
el guanyador renuncia al premi en metàl·lic i a la bonificació a l’espai de la incubadora o preincubadora, però podran gaudir de la resta del premi.
Categoria Premi a la millor Startup:
Els guanyadors dels premis hauran de justificar el trasllat de l’activitat a la seu de Tecnocampus
abans del 31 de novembre de 2017, presentant la documentació següent:
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a) Declaració censal d’alta a Hisenda, així com del canvi de domicili fiscal si s’opta al
premi en metàl·lic.
b) Inscripció d’alta a la Seguretat Social.
c) Aportació dels corresponents certificats positius de manca de deutes emesos per la
Seguretat Social i l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
En cas de no presentar la documentació justificativa dins el termini indicat, s’entendrà que el
guanyador renuncia al premi en metàl·lic i a la bonificació a l’espai de la incubadora, però
podran gaudir de la resta del premi.

Disposició final
La Fundació TecnoCampus i les entitats col·laboradores podran difondre el nom dels
guanyadors i els seus projectes.
La sol·licitud de participació als premis comporta el coneixement i l’acceptació d’aquestes
bases per part dels participants.

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A:
ÀREA EMPRESA DEL TECNOCAMPUS
premis@reimaginetextile.com
TecnoCampus Mataró-Maresme (Edifici TCM2)
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 169 65 02 | Fax 93 169 65 05
Mataró, 25 d’abril de 2017.
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA 1a EDICIÓ DELS PREMIS REIMAGINE TEXTILE
Nom i cognom: .............................................................................................................................
DNI: .................................................Nacionalitat: ........................................................................
Domicili .........................................................................................................................................
Població ............................................... CP ...............Telèfon: ......................................................
Adreça electrònica: .......................................................................................................................
En nom propi
En representació de l’empresa................................................... amb CIF................................

EXPOSO
1. Que estic assabentat de la convocatòria de la 1a edició dels Premis Reimagine Textile i que
reuneixo els requisits establerts a les seves bases reguladores per participar-hi.
2. Que he llegit i accepto les bases reguladores d’aquesta edició dels Premis Reimagine
Textile .
3. Que declaro estar al corrent de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
(empresa)

DEMANO
Que sigui admesa la meva sol·licitud per participar a la 1a edició dels Premis Reimagine Textile,
amb el següent projecte empresarial
.........................................................................................................................................................
Dins la categoria:
CATEGORIA REIMAGINE TEXTILE A LA MILLOR IDEA EMPRESARIAL
CATEGORIA REIMAGINE TEXTILE A LA MILLOR STARTUP

(Signatura)
Mataró, ........... de

.............................. de 2017.

A/At. de la Presidència de TecnoCampus Mataró-Maresme
D'acord amb la llei 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades que proporcioni
en omplir aquest formulari seran tractades per la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, amb domicili a l’Avinguda Ernest Lluch 32
de 08302 Mataró, amb la finalitat de fer-li arribar la informació que pugui ser del seu interès, a tal efecte, accepto expressament rebre
informació de Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme relativa a les funcions que li són pròpies, via correu postal o electrònic, o no
accepto ___ . Pot exercir el seu dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació d’acord amb la llei, mitjançat una comunicació escrita
adreçada a la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, Av. Ernst Lluch, 32 08302 Mataró.
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Documentació adjunta (pendrive):

...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
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