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“BASES REGULADORES DELS PREMIS A LES SOLUCIONS 
INNOVADORES DE L’ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ DEL 
PENEDÈS” 

 

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) ‘Penedès Sostenible i 
Saludable’ crea un Ecosistema d’Innovació (EI) al territori liderat per l’Ajuntament de 
Vilafranca. Es tracta d’una iniciativa centrada en l’àmbit agrari i agroalimentari i en l’ús de 
recursos energètics sostenibles cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER).  

El seu principal objectiu és consolidar aquest sector estratègic pel territori impulsant la 
innovació i l’aplicació de noves tecnologies per tendir cap a la sostenibilitat ambiental 
basat en un model energètic que redueixi les emissions de carboni, l’economia circular i la 
producció i consum de productes saludables.  

L’Ecosistema  és una eina sistèmica que permet identificar els reptes i/o aspiracions del 
territori per estimular la cerca i prototipatge de solucions innovadores, amb una 
metodologia basada en els conceptes d’innovació oberta.  

PRIMERA: OBJECTIU 

Impulsar idees disruptives pel desenvolupament de projectes innovadors pel sector 
agrícola i agroalimentari que donin resposta als reptes plantejats des de l’EI. 

SEGONA: REPTES  

Els reptes estaran vinculats a la cerca de solucions per a la sostenibilitat ambiental. És a 
dir solucions que tinguin a veure amb la mitigació i/o adaptació al canvi climàtic en 
matèria d’ús d’aigua, energia, minimització i valorització de residus i també al consum de 
productes saludables.  

Els reptes, les formes de participació i els criteris per buscar solucions es difondran a 
través de la web de l’ajuntament i altres mitjans de comunicació prèviament a la posada 
en marxa de cada repte.  

La informació per participar per aportar solucions a cada repte es difondrà a la web de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca.  

Les persones participants hauran de registrar-se en els mitjans habilitats a tal efecte. 

Web de Promoció Econòmica:  
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https://promocioeconomica.vilafranca.cat/innovacio/ecosistema-dinnovacio-penedes-
sostenible-i-saludable/crida-trobar-solucions-innovadores 

TERCERA: REQUISITS PER PRESENTAR SOLUCIONS 

Poden presentar solucions a la crida de l’EI entitats, institucions, empreses, estudiants,  
equips de treball i/o persones a títol individual que siguin emprenedores o autònomes. 
Han de ser persones majors de 16 anys. 

Es poden presentar solucions seguint el següent guió (màxim 10 pàgines en ppt o pdf): 

1. Identificació de la necessitat a la que es vol donar resposta  

2. Quina és la solució aportada 

3. Beneficis de la solució 

4. Motivació per presentar aquesta solució 

5. Destinataris/clients/usuaris de la solució 

6. Pla d’acció per a la seva execució 

7. Pressupost aproximat 

QUARTA: CRITERIS DE VALORACIÓ 

Amb la finalitat de prototipar les solucions aportades es valoraran aquelles propostes que 
s’adeqüin als valors de l’Ecosistema que són:  

- Innovació. És una proposta que aporta valor i es diferencia respecte a d’altres ja 
existents?  

- Sostenibilitat ambiental. Quin és el benefici a nivell ambiental i social? 

- Utilitat. Respon a les necessitats reals detectades? 

- Impacte social. Quin és l’impacte esperat per a la societat? 

- Temporalitat. És executable a curt-mig termini? 

- Viabilitat. És viable tècnica i econòmicament? 

CINQUENA: PREMIS 

https://promocioeconomica.vilafranca.cat/innovacio/ecosistema-dinnovacio-penedes-sostenible-i-saludable/crida-trobar-solucions-innovadores
https://promocioeconomica.vilafranca.cat/innovacio/ecosistema-dinnovacio-penedes-sostenible-i-saludable/crida-trobar-solucions-innovadores
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Els premis es publicaran a la web de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca, 
juntament amb les crides dels reptes i poden variar en funció a les característiques de 
cada repte. 

SISENA: LLIURAMENT DE LES SOLUCIONS I TERMINIS 

El període de presentació de solucions s’establirà amb la informació de cada repte, i 

s’indicarà amb suficient antelació per afavorir la participació del màxim de solucions 

possibles.  

Està permès que les candidatures que presentin solucions incloguin enllaços a 

plataformes online (Pàgines web, Youtube, Dropbox, etc...) amb la finalitat de presentar 

material audiovisual o digital addicional per a la seva visualització. 

SETENA: JURAT 

El jurat estarà format per dos representants de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i 5 

experts de les següents àrees: aigua, agricultura, alimentació, innovació i sostenibilitat.  

VUITENA: CONDICIONS GENERALS  

Les solucions generades poden ser individuals o col·lectives. 

Existeix la possibilitat que algun premi quedi desert quan no es reuneixin els requisits 
mínims o no s’adeqüin als criteris de valoració. 

El Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i les entitats 
col·laboradores podran difondre el nom i la imatge dels guanyadors i els seus projectes.  

L’organització es reserva el dret de canviar els premis per uns altres amb el mateix valor. 

L’organització dels premis garanteix la confidencialitat de la identitat dels participants i 
dels seus treballs al llarg del procés de selecció. 

La presentació als premis suposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases per part 
dels participants. 

NOVENA: PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DELS PREMIS 

Els premis s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb allò 
previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

El jurat farà públic el veredicte durant l’acte de lliurament dels premis que se celebrarà a 
les Fires de Maig. 
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Les solucions no guanyadores romandran en una borsa de projectes i podran ser 
executats en properes crides o bé formar part de l’Ecosistema qui buscarà fer-les viables 
en edicions futures. 

La presentació de la sol·licituds per a la participació en aquests premis es farà d’acord 
amb la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades.  

DESENA: INTERPRETACIÓ   

Correspondrà a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès la facultat de resoldre qualsevol 
qüestió que es pugui presentar en relació a la interpretació d’aquestes bases. 

ONZENA:  INFORMACIÓ 

Més informació de com presentar els projectes o sobre l’Ecosistema d’Innovació a: 

 

Promoció Econòmica - Ajuntament de Vilafranca 

promocioeconomica@vilafranca.cat- T. 93 817 11 69  

mailto:promocioeconomica@vilafranca.cat-

