
BASES PER A LA SELECCIÓ D'UN PROJECTE INNOVADOR EN EL MARC DE LA 
II TROBADA ALCALDES + INNOVADORS DE LA XARXA INNPULSO

OBJECTE I ÀMBIT DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte  d'aquestes  bases  és  la  convocatòria  d'un  concurs  per  a  la  selecció  de  la  PIME
Innovadora que, en companyia de l'Alcalde de València, participe en la II Trobada d'Alcaldes de la
Xarxa Innpulso i Emprenedors Locals, que tindrà lloc l'1 de març de 2017 a Madrid.

Aquest esdeveniment, organitzat per l'Ajuntament de Madrid i la Xarxa de Ciutats de la Ciència i
Innovació “INNPULSO”, reunirà a tots els alcaldes de les 62 ciutats què pertanyen a la Xarxa al
costat de les Pimes/MicroPymes més innovadores que hagen sigut seleccionades en cadascuna
de les ciutats.

Aquesta  trobada  està  emmarcada  en  l'estratègia  de  la  Xarxa  de  promocionar  a  les  Pimes
Innovadores  dels  municipis  i  dotar-les  de  visibilitat  per  a  facilitar  el  seu  accés  a  mercats
potencials i  a possibles inversors.  Les empreses seleccionades, hauran de ser joves empreses
amb un alt component d'innovació i un ambiciós pla de creixement.

La trobada reunirà a més de 60 talents innovadors de diferents punts de la geografia nacional al
costat  dels  alcaldes  de  les  seues  respectives  ciutats,  convertint-se  així  en  un  aparador
immillorable per a mostrar aquest talent innovador a altres municipis, inversors i representants
de grans empreses.

PIMES DESTINATÀRIES

El  concurs  està  destinat  a  empreses  de  recent  creació  amb  un  alt  component  innovador,
entenent-se aqueixa innovació en sentit ampli (producte, processos, model de negoci…).

Podran participar en el  concurs  persones físiques o jurídiques amb projectes de creació de
negoci i/o les empreses en funcionament el projecte empresarial del qual o pla de negoci siga
considerat viable econòmica i tècnicament, i que complisquen els següents requisits:

• El centre de treball i l’activitat es prestarà a la ciutat de València.
• L'empresa haurà d'haver iniciat la seua activitat a partir de l'1 de Gener de 2015.
• Els/les socis/sòcies fundadores hauran de liderar l'empresa i treballar principalment en

ella.
• Tenir menys de 250 persones empleades i menys de 50 milions de facturació anual, i que

no estiga participada per una gran empresa.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Criteris preferents per a la baremació dels projectes presentats:
Les candidatures presentades seran analitzades i puntuades a partir de la informació aportada,
conforme als següents criteris de valoració:

(a) Grau d'innovació, diferenciació i originalitat dels productes i serveis oferits. Entès
com a innovació que aporte millores substancials enfront d'altres possibles solucions, si és
que existeixen, i promovent canvis de model i d'hàbits cap a uns altres més sostenibles,
eficients i socialment justs. (Fins a 2 punts de la valoració).

(b) Viabilitat tècnica, comercial, econòmica i financera. (Fins a 1 punt de la valoració)



(c) Qualitat, capacitat i compromís de l'equip tècnic i promotor. (Fins a 1 punt de la
valoració).

(d) Projecció de l'empresa: coneixement del mercat i de la competència. (Fins a 1 punt
de la valoració).

(e) Impacte sobre l'entorn i efecte dinamitzador sobre l'activitat econòmica local. (Fins
a 1 punt de la valoració).

(f) Polítiques  empresarials  relacionades  amb  el  foment  de  la  responsabilitat  social
empresarial. (Fins a 1 punt de la valoració).

(g) Foment de l'economia social. (Fins a 1 punt de la valoració).

Es  valoraran  especialment  projectes  desenvolupats  en  el  camp  de  la  mobilitat,  l'energia,
l’agroalimentació, la salut o les indústries creatives i culturals, que impliquen beneficis derivats
per a les ciutats i els seus habitants i que siguen susceptibles de ser adquirits i utilitzats per les
Administracions Locals. (Aquests projectes obtindran 2 punts addicionals de valoració)

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Els projectes que desitgen participar en el concurs hauran de presentar:
a) Formulari signat conjuntament per les persones promotores del projecte, segons Annex I
de la convocatòria. El mateix no podrà excedir de 6 pàgines i haurà de cenyir-se a la informació
que se sol·licita en el mateix.
b) Còpia del DNI, NIF, NIE o passaport.
c) Es presentaran documents que acrediten la constitució legal de l'empresa així com els
documents que acrediten al sol·licitant com a representant de la mateixa.

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el pròxim dia 09/02/2017.

Les candidatures, juntament amb la resta de documentació requerida en les bases, hauran
de presentar-se abans de la conclusió del termini fixat, escanejades, per correu electrònic a
l'adreça hola@lasnaves.com 

AVALUACIÓ DE PROJECTES

Las Naves. Centre d'Innovació, estudiarà les propostes presentades i seleccionarà aquelles que
considere més adequades per a la consecució dels objectius fixats. Per a açò es nomenarà un
Comitè d'Avaluació i Selecció integrat per tècnics/as de les Naus i/o Ajuntament de València.

Seran funcions del Comitè d'Avaluació i Selecció les següents:

• Analitzar les sol·licituds presentades.
• Valorar cada proposta.
• Elaborar un acta que arreplegue la seua decisió sobre els projectes seleccionats.
• Garantir la confidencialitat de la informació rebuda i analitzada pel comitè d'avaluació.

La memòria presentada com a annex I és el document essencial del procés de selecció.



BENEFICIS PER AL PROJECTE SELECCIONAT

L'empresa seleccionada rebrà una tornada en comunicació, ja que Xarxa INNPULSO i el Ministeri
d'Economia , Indústria i Competitivitat situarà a les empreses seleccionades en una posició de
notable visibilitat en els mitjans de comunicació i en les Xarxes Socials.

Totes  les  despeses  derivades  de  la  participació  en  aquesta  trobada  seran  a  càrrec  de
l'organització, no havent d'assumir l'emprenedora despesa alguna en concepte de desplaçament,
allotjament o manutenció.

En aquest marc, tindrà ocasió, així mateix, de contactar amb els millors projectes emprenedors
innovadors de les 62 ciutats que formen Xarxa INNPULSO, generant-se d'aquesta manera un
punt de trobada no solament per a les ciutats sinó per al seu talent emprenedor.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La presentació d'una candidatura a aquest concurs implica el coneixement i acceptació de les
presents bases, així com la decisió del Comitè d'Avaluació i Selecció, sense que açò done lloc a un
possible recurs.

L'organització es reserva el dret a suspendre, ajornar, modificar o cancel·lar el present concurs
pels  motius  que  estime  oportuns,  comunicant  en  aquest  cas  als  participants  aquesta
eventualitat.

El Comitè d'Avaluació i Selecció es reserva la possibilitat de deixar desert el concurs, en el cas de
l'incompliment  de  les  bases,  per  la  falta  de  participació  o  falta  d'interès  dels  projectes
presentats.

CONFIDENCIALITAT I DRETS D'IMATGE

Al llarg de tot el procés es garantirà la confidencialitat de les candidatures presentades. Només
es  difondran  les  característiques  generals  de  les  mateixes  i,  en  el  seu  moment,  el  nom  del
projecte guanyador, el seu logo, la seua activitat i principals assoliments, així com les persones
integrants i els seus promotors.

Les  persones  guanyadores  consenten  en  acceptar  el  premi  en  la  utilització  per  part  de
l'Ajuntament de València i el de Madrid (organitzador de la trobada d'alcaldes) de la seua imatge
i nom complet en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació o qualsevol altre mitjà de la
naturalesa  que  fora,  amb  finalitats  informatives  o  promocionals,  sempre  que  estiguen
relacionats amb el present concurs.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El  concurs  per  a  la  selecció  d'un  projecte  innovador  en  el  marc  de  la  Red  Innpulso,  es
desenvoluparà amb subjecció a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal
i, en particular, amb subjecció a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal.

Les  dades  de  caràcter  personal  facilitades  pels  concursants  per  a  participar  en  el  present
concurs, hauran de ser veraços i exactes.



BASES PER A LA SELECCIÓ D'UN PROJECTE INNOVADOR EN EL MARC DE LA 
II TROBADA ALCALDES + INNOVADORS DE LA XARXA INNPULSO

ANNEX I
(Màxim 6 pàgines d'extensió)

1. IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA

Raó Social

NIF

Domicili social

Persona de contacte

Telèfon

Pàgina web

Email

D./ Dª__________________________________________________ , amb DNI _______________________

representante legal de l’empresa _________________________________________________________

presenta candidatura al concurs para la selecció d’un  projecte innovador en el marc de la II
trobada d’alcaldes + innovadors de la Xarxa Innpulso

La candidatura a aquest concurs implica el coneixement i acceptació de les presents bases, així
com la decisió del Comitè d'Avaluació i Selecció, sense que açò done lloc a un possible recurs.

L'organització es reserva el dret a suspendre, ajornar, modificar o cancel·lar el present concurs
pels  motius  que  estime  oportuns,  comunicant  en  aquest  cas  als  participants  aquesta
eventualitat.

El Comitè d'Avaluació i Selecció es reserva la possibilitat de deixar desert el concurs, en el cas de
l'incompliment  de  les  bases,  per  la  falta  de  participació  o  falta  d'interès  dels  projectes
presentats.

En ______________________ a ____ de_______________ de 2017

Signat. 



2. DADES GENERALS

Data de constitució 

Sector d’actividad Epígraf IAE

Breu Descripció de l’activitat de l’empresa.

3. DADES ECONÒMIQUES

2015 2016 2017 (previsió)

Inversió

Facturació

Resultat exercici

Participació en altres empreses (S/N) ________________

Referència a la viabilitat tècnica, comercial, econòmica i financera del projecte.
(Criteri de valoració b).



4. RECURSOS HUMANS.
Qualitat, capacitat i compromís de l’equip tècnic i promotor. (Criteri de valoració c)

Plantilla total actual.

Descripció i detall dels promotors i del equipo tècnic.

5. COMPONENT INNOVADOR
Grau  d'innovació,  diferenciació  i  originalitat  dels  productes  i  serveis  oferits.  Entès  com  a
innovació  que  aporte  millores  substancials  enfront  d'altres  possibles  solucions,  si  és  que
existeixen, i promovent canvis de model i d'hàbits cap a uns altres més sostenibles, eficients i
socialment justs. (Criteri de valoració a)



6. PROJECCIÓ DE L'EMPRESA: CONEIXEMENT DEL MERCAT I DE LA COMPETÈNCIA. (Criteri
de valoració d)

7. IMPACTE SOBRE L'ENTORN I EFECTE DINAMITZADOR SOBRE L'ACTIVITAT ECONÒMICA
LOCAL. (Criteri de valoració e)



8.  POLÍTIQUES  EMPRESARIALS  QUE  ES  DESENVOLUPEN  EN  EL  SI  DE  LA  PIME
RELACIONADES AMB EL FOMENT DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL.  (Criteri
de valoració f)

9. FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL. (Criteri de valoració g).

Reflectir i justificar la vinculació dels projectes amb almenys un dels següents àmbits
amb incidència en la ciutat de València:

 Mobilitat
 Energia
 Agroalimentació
 Salut
 Indústries creatives i culturals


