
   

 

EMPRÈN SOCIAL 

Bases convocatòria 2019 

1. OBJECTIUS 
 

El Programa EMPRÈN SOCIAL impulsat per la Fundació Agbar té per objectius:  

• Generar models de negoci sostenible a nivell econòmic, social i mediambiental 

• Incrementar l’impacte mediambiental i social positiu dels projectes 

• Augmentar les probabilitats d’èxit de la creació de nous projectes 

• Ajudar a la consolidació empresarial dels projectes 

• Donar a conèixer a la societat les iniciatives que participen en el Programa i sensibilitzar a 
la ciutadania sobre la importància d’aquesta nova tipologia d’empreses 

• Generar innovacions disruptives amb alt impacte positiu que redundin en millores de 
l’entorn 

 
Per a fer-ho es seleccionaran 8 projectes socials que busquin contribuir als reptes socials 
estratègics amb els que la Fundació Agbar vol incidir en l’àrea metropolitana de Barcelona (veure 
apartat 3). 
 

2. REGULACIÓ DEL PROGRAMA 
 

La sol·licitud de participació en el Programa, així com l’execució del mateix, es regirà (i) per el 

previst en les presents bases legals (en endavant, les “Bases”), que hauran de ser objecte 

d’acceptació expressa en enviar la sol·licitud i (ii) addicionalment, en cas de ser seleccionat, per 

una carta de compromís de participació que haurà de signar cada persona participant (en 

endavant, la “Carta de Compromís”). Tot això de conformitat amb el previst a l’apartat 14, lletra 

g) de les presents Bases.  

Així mateix, les Bases es complementen amb la Política de Privacitat que també haurà de ser 

acceptada íntegrament conjuntament amb les Bases, amb caràcter previ a la sol·licitud de 

participació en el Programa, de manera que, un cop acceptada, s’entendrà inclosa a les Bases a 

efectes legals oportuns. Tot això, de conformitat amb el previst a l’apartat 14, lletra b) de les 

presents Bases. 

 

3. REPTES SOCIALS I IMPACTE SOCIAL 
 

El Programa està orientat a acompanyar projectes que busquin contribuir als reptes socials 
estratègics amb els que la Fundació Agbar vol incidir en l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 



   

 

Així doncs, les iniciatives participants en el Programa han de tenir com a primer objectiu 
contribuir a la resolució d’algun dels reptes que es descriuen a continuació: 

 

Foment de l’ocupació de persones en situació o risc d’exclusió social 

Es vol contribuir a cobrir més les necessitats econòmiques bàsiques de les persones 
desocupades en el curt termini i millorar les seves oportunitats laborals en el llarg termini.  
 
Es busquen projectes que: 

• Treballin amb el doble objectiu de generar ocupabilitat i ocupació 
 

Lluita contra la pobresa 

Es vol contribuir a que les persones en situació de pobresa o exclusió social surtin de la 
precarietat social i econòmica, esdevinguin ciutadans de ple dret i puguin exercir les seves 
llibertats. 
 
Es busquen projectes que: 

• Combatin la pobresa crònica 

• Cobreixin necessitats bàsiques, tals com l’habitatge digne i estable, la sobirania 
alimentaria, entre d’altres 

• Apoderin a la persona pobre a través de la participació social i l’acció comunitària 
 

Oportunitats educatives 

Es vol contribuir a que infants, nens i joves reforcin les mancances crítiques existents en les 
etapes amb més risc d’abandonament escolar. 
 
Es busquen projectes que: 

• Aportin i reforcin els coneixements de l’alumne, i que impliquin a la família en el 
seguiment educatiu 

• Vetllin especialment per les transicions educatives i per oferir alternatives en el temps 
lliure dels infants i joves 

 

L’impacte es pot aconseguir en tres nivells: 

“Què es realitza” 
L’impacte és generat pel propi producte o servei que es comercialitza. Per exemple, petits 
generadors d’energia solar per a ús domèstic. 
 

“Com es realitza” 
L’impacte és generat en el mode de producció del producte o servei. Per exemple, generació de 
materials per la llar a través de la recuperació i valorització de residus o l’entrega a domicili de 
paquets en bicicleta. 
 



   

 

“Per a qui es realitza” 
L’impacte és generat perquè el producte o servei es dirigeix a persones en situació i/o risc 
d’exclusió social (ja sigui de forma exclusiva, o bé perquè s’inclouen entre el seu mercat 
potencial). Per exemple, construcció d’habitatges assequibles per a persones sense recursos, o 
aplicacions TIC per la llar per a persones amb necessitats especials. 
 

4. VIABILITAT ECONÒMICA DELS PROJECTES SOCIALS 
 

Els projectes participants del Programa han de realitzar una activitat econòmica de producció 
i/o venda de productes i/o serveis per aconseguir l’impacte o la transformació social objectiu. 
 

5. A QUI VA DIRIGIT EL PROGRAMA? 
 

El programa EMPRÈN SOCIAL va dirigit a:  
 

Persones emprenedores individuals 
Persones físiques que volen iniciar un projecte d'emprenedoria social, i que tinguin com a 

objectiu constituir-se en una nova organització. 

 

Organitzacions sense ànim de lucre i/o de l’economia social  
Organitzacions sense ànim de lucre (principalment associacions i fundacions) i / o de l'Economia 

Social1 legalment constituïdes que volen iniciar una nova línia de negoci social sense ànim de 

lucre o volen millorar la sostenibilitat d'un projecte social en marxa amb menys de 3 anys 

d’antiguitat. 

 

Empresa jove 
Empreses legalment constituïdes amb menys de tres anys d'antiguitat, que volen iniciar una 

nova línia de negoci social sense ànim de lucre i que compleixen amb les característiques de 

microempresa2. 

Respecte a l’esmentat anteriorment, es fa constar el següent:  

- No podran participar en el Programa, de manera individual i/o conjuntament, ja sigui 

per equips, societats, organitzacions o una altra forma jurídica d’agrupació reconeguda 

en dret i descrita anteriorment (i) persones menors de 18 anys, (ii) treballadors de la 

Fundació i empreses del grup Suez Spain i Tandem Social, ni (iii) familiars de primer grau 

(mare, pare, fill/s, cònjuge i sogres) dels mateixos.  

 

                                                      
1 Definides per la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social, com per exemple: fundacions, associacions, cooperatives, 

societats laborals, Centres Especials d'Ocupació, Empreses d'Inserció, altres 

 
2 Menys de 10 treballadors, facturació o balanç menor a 2 M€, com a màxim el 25% del capital pot estar en mans d'una altra 

empresa que no respongui a la definició de microempresa 

 



   

 

- Si la sol·licitud de participació en el Programa es presenta en representació d’un grup 

d’emprenedors individuals, la persona que formalitzi la sol·licitud i figuri, per tant, com 

a “representant”, declara i garanteix que tots els membres de l’equip l’han autoritzat a 

aquesta finalitat. Com a persona que presenta la sol·licitud, el representant serà 

personalment responsable d’assegurar-se de que tots els membres de l’equip tinguin 

coneixement i compleixin amb les presents Bases.  

 

- Si la sol·licitud de participació en el Programa es presenta en representació d’una entitat 

de les indicades anteriorment, la persona que formalitzi la sol·licitud i figuri per tant, 

com a “representant”, haurà d’estar autoritzada per l’esmentada entitat per a presentar 

una sol·licitud en el seu nom i, pel fet de presentar-la, està declarant que té l’autorització 

apropiada. Qualsevol referencia al representant s’entendrà realitzada a l’empresa, 

societat o altra entitat designada en el formulari de participació.  

 

6. ACTIVITATS A DESENVOLUPAR EN EL MARC DEL PROGRAMA 
 

El Programa ofereix un recolzament integral als 8 projectes que siguin seleccionats mitjançant 
les següents activitats: 

a) Formació i capacitació en gestió empresarial i impacte social 
b) Acompanyament individual a càrrec d’un equip de mentors 
c) Activitats relacionals amb empreses socials i emprenedors socials consolidats 
d) Visibilitat dels projectes participants 
e) Jornada interna de tancament del Programa 
f) Compromís a futur 

 

a) Formació i capacitació en gestió empresarial i impacte social 
Les persones emprenedores dels projectes socials seleccionats (un màxim de tres persones per 

projecte) gaudiran d'una formació centrada en l'emprenedoria social i la gestió empresarial, 

impartida per formadors experts de Tandem Social. Coneixeran exemples reals i bones 

pràctiques, disposaran de recursos de referència per ampliar i seguir formant-se i 

experimentaran sessions participatives, pràctiques i adaptades als participants en les que es 

fomentaran grups de treball col·laboratius. En total comptaran amb 40 hores de formació 

teorico-pràctica, distribuïdes en 5 sessions intensives de 8 hores cadascuna, focalitzades en: 

- Analitzar i generar discurs al voltant dels reptes socials de cada projecte 
- Generar models de negoci i empresarials sostenibles 
- Generar indicadors d'avaluació d'impacte social 
- Desenvolupar prototips i proves de mercat 
- Desenvolupar estratègies de màrqueting i comercialització 
- Desenvolupar el pla econòmic i financer 
- Conèixer eines de finançament de projectes 
- Practicar la venda i comunicació dels projectes 



   

 

Les formacions seran presencials i es portaran a terme a l'àrea metropolitana de Barcelona 

(veure informació sobre dates i lloc de realització a l'apartat 9 de les Bases). 

b)  Acompanyament individual a càrrec d’un equip de mentors  
Cada projecte comptarà amb fins a 10 hores d’acompanyament individual a càrrec d’un 

mentor de Tandem Social experimentat en emprenedoria social, amb la finalitat de:  

- Ajudar en el desenvolupament del model de negoci, pla de negoci i pla 

d’implementació (estratègic, comercial, econòmic, operatiu) 

- Ajudar a arribar a l’impacte social desitjat 

- Acompanyar en la presa de decisions i aspectes organitzatius  

- Ajudar en la identificació de riscs, amenaces i oportunitats des d’una visió externa 

- Proveir contactes d’emprenedors socials que treballen en un mateix sector/ necessitat 

social per generar sinergies 

Els acompanyaments poden combinar sessions presencials a Barcelona amb sessions virtuals. 

c) Activitats relacionals amb empreses socials i emprenedors socials 

consolidats 
Les activitats relacionals permetran als emprenedors socials conèixer altres realitats, obrir 

oportunitats d’aprenentatge i col·laboració i establir sinergies de negoci. Els emprenedors 

socials seleccionats coneixeran de primera mà casos referents de l’emprenedoria social que 

presentin similituds amb els projectes participants en el Programa. Aquestes activitats 

combinaran sessions participatives i de debat amb visites a les instal·lacions d’empreses socials 

referents.   

d) Visibilitat dels projectes participants 
El programa oferirà difusió als projectes socials participants a mitjans de comunicació i xarxes 

socials per donar a conèixer a la ciutadania les solucions empresarials amb impacte social que 

s’estan desenvolupant.  

e) Jornada interna de tancament del Programa 
El programa conclourà amb la presentació dels projectes davant d’un Comitè d’experts 

designat per la Fundació Agbar que permetrà enriquir amb el seu punt de vista professional els 

projectes en la identificació de riscs, amenaces i oportunitats des d’una visió externa.  

f) Compromís a futur 
El programa permetrà establir una vinculació dels projectes participants amb el Programa 

d’emprenedoria i la Fundació Agbar un cop finalitzada l’execució formal de l’edició del 

programa.  

 

7. CRITERIS DE VALORACIÓ I PROCES DE SELECCIÓ 

a) Criteris 
Un màxim de 8 projectes socials es seleccionaran per participar en el Programa. La valoració es 
realitzarà considerant els següents aspectes i/o criteris: 



   

 

- Impacte social (30%) 
- Capacitat emprenedora i nivell de dedicació de l’equip emprenedor (30%) 

- Viabilitat econòmica (20%) 

- Encaix amb els reptes i àmbits d’impacte definits (10%) 

- Innovació (5%) 

- Elements transversals (perspectiva de gènere, democràcia interna, sostenibilitat 

ambiental, arrelament territorial) (5%) 

b) Procés de selecció  

A continuació, es presenten les fases del procés de selecció:   

- Fase 1. Compliment de les bases. S’analitzaran els projectes presentats per comprovar 
que compleixen amb les bases. 

- Fase 2. Avaluació dels formularis. Es valoraran els projectes en funció dels criteris de 
valoració descrits. 

- Fase 3. Entrevista. Els candidats que superin la fase 2 seran entrevistats de manera 
presencial o virtual per valorar la idoneïtat dels projectes presentats. 

- Fase 4. Comitè d’experts. Els candidats finalistes presentaran presencialment els seues 
projectes a un comitè d’experts designat per la Fundació Agbar i composat per diversos 
professionals de reconegut prestigi, que realitzarà la selecció final. 

- Fase 5. Comunicació dels projectes que formaran part del programa. 

La informació necessària per a portar a terme l’anàlisi serà recollida en les diferents fases del 
procés de selecció.  

Així mateix, es podrà sol·licitar informació addicional a l’especificada al formulari d’inscripció 
(veure l’apartat 8) en cas que es consideri necessari per avaluar el compliment dels criteris 
establerts.  

 

8. COM PARTICIPAR 
 

Es necessari completar el següent formulari de participació. 

El formulari de participació ha de ser complimentat dins del període habilitat per a fer-ho (veure 

apartat 9 de les Bases), de manera íntegra i en conformitat amb les indicacions en ell es faciliten. 

Una mateixa persona o entitat pot presentar més d’un projecte al Programa sempre i quan els 

projectes siguin substancialment diferent entre ells. En aquest cas, serà necessari que completi 

un formulari per projecte a presentar.  

 

9. DATES CLAU  
 

A continuació, es presenten les dates clau del Programa: 

- Període d’inscripció: 8 de juliol al 8 de setembre del 2019  

http://www.fundacioagbar.org/emprensocial


   

 

- Avaluació de les iniciatives presentades: 9 de setembre al 3 d’octubre del 2019 
- Comitè de selecció: 4 d’octubre del 2019 a la ciutat de Barcelona 
- Comunicació dels projectes seleccionats: 7 i 8 d’octubre del 2019 
- Execució del Programa: 14 d’octubre del 2019 al 13 de març del 2020 
- Jornada de tancament de Programa: 20 de març del 2020 a la ciutat de Barcelona 

 
Les dates exactes de les activitats del Programa i les localitzacions concretes de les diferents 
sessions seran comunicades per l’organització, als projectes seleccionats, a partir del mes 
d’octubre del 2019.  

 

10. COMPROMIS DELS EMPRENEDORS SOCIAL SELECCIONATS  
 

Les persones seleccionades per a participar en el programa AGBAREMPRENSOCIAL es 

comprometen a:  

- Assistència. Assistir al 100% de les sessions formatives previstes (tret per causa major i 

sempre que la situació hagi estat degudament justificada a l’organització amb la major 

brevetat possible), siguin aquestes individuals o grupals. Igualment, els emprenedors 

seleccionats es comprometen a participar en la totalitat de les sessions de mentoria, 

respectant els horaris acordats amb els mentors, a assistir al 100% de les activitats 

relacionals i la jornada interna de tancament del Programa. 

- Dedicació. Els emprenedors socials seleccionats es comprometen a dedicar tots els 

esforços necessaris per iniciar el seu projecte i realitzar les tasques encarregades a les 

sessions de formació i mentoria.  

- Accés a informació. Els participants del programa es comprometran a aportar 

informació durant 3 anys, tant de l’estat econòmic com de l’evolució de l’impacte social 

aconseguit, de manera diligent i periòdica. 

- Difusió. Quan els emprenedors socials informin, presentin o difonguin les accions del 

Programa, hauran de fer constar en les mateixes la participació de la Fundació Agbar.  

Als efectes anteriors, els emprenedors dels projectes seleccionats per a participar del Programa 

hauran de signar la Carta de Compromís amb la Fundació Agbar, on ratifiquen la seva acceptació 

de les Bases i assumeixen els seus compromisos com a emprenedors socials del Programa.  

La falta de compromís per part dels participants es considerarà un incompliment de les presents 

Bases i pot, per tant, provocar la no continuïtat dels mateixos en el programa.   

 

11. DESPESES ASSOCIADES A LA PARTICIPACIÓ 
 

Les despeses associades a la participació en el Programa, tals com transport, allotjament, 
manutenció, etc., no seran assumides per l’organització, per la qual cosa, aquestes hauran de 
ser assumides per cada participant de manera individual. 



   

 

 

12. RESOLUCIÓ DE DUBTES I CONSULTES  
 

Per tal de realitzar consultes o resoldre dubtes relacionats amb el contingut del programa o amb 

la presentació dels projectes, els emprenedors haureu d’escriure a: fundacioagbar@agbar.es  

Les comunicacions realitzades per l’Organització en el marc del Programa als emprenedors 

candidats a ser participants i/o finalment seleccionats per a participar, es realitzaran mitjançant 

les dades de contacte facilitades al formulari d’inscripció, comprometent-se aquests a notificar 

de manera immediata qualsevol canvi i/o modificació posterior en les referides dades de 

contacte facilitades a l’Organització.  

Quan es realitzi la inscripció en nom d’un equip o organització, les notificacions efectuades a 

l’emprenedor representant, es consideraran efectuades a tots els membres de l’equip o 

organització.   

 

13. ENTITATS ORGANITZADORES 
 

Entitat promotora del Programa 
Des de la Fundació Agbar tenim el propòsit de 

millorar la qualitat de vida de les persones i el seu 

entorn, aportant propostes transformadores i 

generant impacte real a través de les nostres 

actuacions. Reconeixem l’experiència i la capacitat 

de les entitats que treballen al territori, apostem 

pel diàleg i la col·laboració com a estratègia per 

afrontar els grans reptes que genera la societat. A 

més, apostem per promoure la cultura i l’educació 

a través de la nostra eina principal, el Museu de les 

Aigües. 

Més informació a www.fundacioagbar.org 

Entitat coordinadora del Programa 
Tandem Social, S.C.C.L. és un equip de persones que 

posa el seu coneixement i experiència al servei de la 

transformació econòmica, social, ambiental, 

educativa i cultural. Des de l’any 2011:  

• 2.115 iniciatives acompanyades 

• 55 programes de suport implementats  

• 3.151 iniciatives avaluades 

• 10.640 persones formades 

http://www.fundacioagbar.org/


   

 

  

14. ANNEXOS 
 

a) Confidencialitat  
Els emprenedors, en cas de ser seleccionats per a participar en el Programa, s’obliguen a no 

compartir, transmetre o desvetllar cap informació a la qual poguessin tenir accés com a 

conseqüència de la seva participació en qualsevol de les fases del mateix.  

Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, s’entendrà per informació confidencial qualsevol dada o 

coneixement en matèria de secrets comercials, mètodes de treball, informació tècnica, 

document, llibre o material relatiu als projectes participants del Programa.  

Així mateix, si els emprenedors participants en el Programa proporcionen informació que els ha 

estat proporcionada per, o que es relaciona amb, una altra persona, sigui membre de l’equip o 

organització o no, l’emprenedor ha de tenir el seu consentiment per fer-ho i ser utilitzat d’acord 

a aquestes Bases, havent d’assegurar-se que no es considera com a informació confidencial o 

sensible.  

En cas d’incompliment de l’exposat en aquesta clàusula, les persones participants podran ser 

expulsades del Programa, responsabilitzant-se d’aquells danys i perjudicis que s’haguessin pogut 

causar com a conseqüència del mateix, deixant indemne la Fundació Agbar davant qualsevol 

tipus de reclamació per a tals efectes.  

L’Organització del programa, per la seva banda, podrà difondre i compartir públicament les 

característiques generals dels emprenedors participants seleccionats i els seus projectes d’acord 

amb la lletra c) d’aquest mateix apartat 14, adquirint aquesta informació la titularitat de domini 

públic.  

 

b) Protecció de dades 
Al sol·licitar participar en el Programa, els emprenedors accepten la Política de Privacitat en els 

termes prevists en la mateixa (veure Política de Privacitat). 

 

c) Publicitat. Drets d’imatge 
Als projectes, en els termes recollits a la lletra a), i als emprenedors participants en el Programa, 

en els termes prevists en el paràgraf següent i successius d’aquesta lletra c), se’ls podrà fer 

difusió en els canals i suports de comunicació habituals (noticies, anuncis, butlletins, website, 

revistes, vídeos, podcasts, xarxes socials, correus electrònics, etc.) titularitat de la Fundació 

Agbar. 

L’Organització demanarà a la Carta de Compromís l’autorització expressa per a la cessió dels 

drets d’imatge i tractament de dades personals dels participants durant la seva participació en 

el Programa en els següents termes: 

https://www.fundacioagbar.org/ca/avis-legal


   

 

D’acord amb l’establert a la llei 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la 

Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, previ consentiment sol·licitat a la Carta de 

Compromís, es podrà autoritzar expressament per a la captació, mitjançant gravació audiovisual 

o fotogràfica, i posterior tractament, de la imatge dels emprenedors en relació a les activitats 

realitzades durant la seva participació en el Programa. 

Així mateix, el tractament de la imatge i altres dades de caràcter personal a les que la Fundació 

Agbar pugui tenir accés com a conseqüència de la participació al Programa, es portarà a terme 

d’acord a l’establert a la Política de Privacitat.  

En conseqüència, els participants cediran a la Fundació Agbar, de manera gratuïta i en exclusiva, 

els drets d’imatge que els hi poguessin correspondre com a conseqüència de la seva participació 

en el Programa per a la seva difusió, reproducció i distribució, a tot el món i sense límit de temps, 

amb la finalitat de fer difusió o promoció del desenvolupament del Programa.  

En aquest sentit, aquesta autorització es limita tant a les publicacions internes de la Fundació 

Agbar, en qualsevol suport, a la publicació en premsa, utilitzant els mitjans tècnics coneguts a 

l’actualitat i els que podrien desenvolupar-se en el futur, i per a qualsevol aplicació, incloent la 

possibilitat de publicar o compartir les fotografies i/o vídeos, o parts dels mateixos, en els que 

intervingui el participant durant el desenvolupament del Programa, en els mitjans o 

plataformes, propis o titularitat de tercers dels que disposa l’organització.  

d) Propietat intel·lectual  
Els emprenedors i/o organitzacions, amb independència de la forma jurídica adoptada, que 

siguin candidats i/o participants en el Programa, garanteixen que són titulars exclusius de tots 

els drets de propietat intel·lectual i industrial vinculats amb les seves respectives idees de negoci 

dels diferents projectes. Aquests garanteixen i es responsabilitzen que les iniciatives 

presentades siguin de la seva titularitat, o li hagin estat llicenciades, i, igualment, que no 

infringeixin drets de tercers, en particular els de propietat intel·lectual o industrial, ni els drets a 

la pròpia imatge o les lleis en vigor, mantenint completament indemne i assumint, si escau, 

qualsevol dany i perjudici que l'incompliment d'aquesta obligació pugui comportar per a la 

Fundació Agbar, inclosos els procediments judicials o extrajudicials, i, en tot cas, els honoraris 

d'advocats, de defensa i altres professionals. 

Els emprenedors, pel fet de sol·licitar la seva participació en el Programa, autoritzen 

l'Organització a utilitzar, de forma gratuïta i indefinida, qualsevol informació sobre el projecte 

presentat que expressament li sigui sol·licitat, incloent la possibilitat de prendre imatges del 

projecte mitjançant gravació audiovisual o fotografia, tot això només als efectes del Programa, 

és a dir, per a fins tals com revisar i considerar la seva sol·licitud, per a la pròpia execució del 

Programa, així com per a la promoció i publicitat del Programa i de l'activitat de l'Organització 

en el marc exclusiu del mateix. Aquesta autorització d'ús inclou la reproducció, distribució i 

comunicació pública de l'esmentada informació, per qualsevol mitjà reconegut en dret i en 

qualsevol suport o format, a tot el món i sense límit de temps. 

Els emprenedors no podran utilitzar, excepte autorització prèvia, els noms i/o marques 

registrades de l'Organització i/o del Programa. L'ús no autoritzat dels noms esmentats podrà 

suposar l'exclusió del Programa. 

https://www.fundacioagbar.org/ca/avis-legal


   

 

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial tant dels elements de tota mena que integren 

el portal a través del qual es realitza la inscripció en el Programa, com de les informacions 

generals o especialitzades, serveis i, en general de tots els continguts oferts en aquest portal, 

necessaris per a la seva comunicació pública, són de l'exclusiva titularitat de la Fundació Agbar, 

del grup empresarial al què aquesta pertany, o li han estat llicenciats pels seus respectius 

titulars. La Fundació Agbar té tots els drets reservats i no concedeix sobre els mateixos llicència 

o autorització d'ús algun. L'ús del portal i dels seus serveis no confereix ni cap dret d'explotació 

de cap classe ni titularitat als usuaris sobre els esmentats continguts. 

 

e) Disposicions generals  

1. En el cas de detectar irregularitats en el comportament dels emprenedors candidats i/o 

participants, així com davant l'incompliment de les presents Bases, l'Organització es reserva 

el dret d'excloure'ls motivadament del Programa. 

En particular, l'Organització es reserva el dret de donar de baixa automàticament a 

qualsevol sol·licitant que alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal del 

Programa, que realitzi pràctiques impròpies per avantatges sobre la resta d'emprenedors 

participants de forma fraudulenta, mitjançant l'ús d'informació privilegiada, manipulacions 

indegudes, etc. i/o utilitzi qualsevol tipus de pràctica que pugui ser considerada contrària 

als principis dissenyats en les presents Bases. 

2. En el cas que es produeixi alguna baixa durant el Programa d'algun dels 8 projectes 

participants, l'Organització es reserva el dret de poder incorporar un altre projecte dels 

presentats escollint en ordre de puntuació segons les valoracions realitzades pel comitè 

d'experts en la fase 4 del procés de selecció. 

3. L’Organització es reserva el dret a no proporcionar informació a les sol·licituds de 

participació no seleccionades.  

4. L'Organització no es responsabilitza de retards o qualsevol altra circumstància imputable a 

tercers que pugui afectar la participació o desenvolupament del Programa. 

En particular, l'Organització no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del 

portal pel qual es pot sol·licitar la participació en el Programa, ni que aquest operi lliure de 

fallades. En conseqüència, l'Organització exclou qualsevol responsabilitat per danys i 

perjudicis de tota naturalesa que pugui ser a causa de, o derivar-se de, (i) la manca temporal 

de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal, (ii) els retards o bloquejos en 

correus o en les xarxes de telecomunicacions respecte a registres, enviament de dades, etc. 

(iii) interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions del portal o 

dels serveis per qualsevol causa, incloses causes alienes a l’Organització, entre d'altres. 

5. Els emprenedors candidats al Programa assumeixen tota responsabilitat en relació a la falta 

de veracitat, exactitud i qualitat de les dades proporcionades a través de la seva sol·licitud, o 



   

 

qualsevol altra dada proporcionada en qualsevol de les fases del Programa anteriorment 

indicades.  

6. Els emprenedors coneixen i accepten que la informació relacionada amb el seu projecte, així 

com que qualsevol altra informació enviada a través del seu formulari de sol·licitud, és 

comunicada sota la seva única i exclusiva responsabilitat i al seu propi compte i risc, 

mantenint indemne a l'Organització, davant qualsevol reclamació de tercers relacionada amb 

la idea de negoci, projecte o innovació que proporciona, en línia amb el que estableixen les 

lletres a) i d) d’aquest apartat 14.  

7. L'enviament de la sol·licitud, l'ús de la mateixa per l'Organització o qualsevol esment en les 

Bases no s'interpretarà com una oferta o un contracte de treball de la Fundació Agbar.  

8. Els emprenedors candidats i/o participants indemnitzaran i mantindran indemnes a la 

Fundació Agbar per qualsevol pèrdua, dany, cost, reclamació o despesa que la Fundació 

Agbar pugui patir com a resultat del seu incompliment de les presents Bases i de la seva 

participació en el Programa. 

 

f) Jurisdicció 
El present document es regeix per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi sobre la 

interpretació i aplicació del mateix, els sol·licitants de participació en el Programa i la Fundació 

Agbar se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats de Barcelona, amb 

renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls. 

 

g) Acceptació de les condicions de participació 
La sol·licitud i participació en el Programa suposa el coneixement i la conformitat amb el present 

document de Bases, la interpretació correspon al comitè tècnic expert, i implica l'íntegra 

acceptació de les mateixes, així com de les decisions que siguin assolides per aquest comitè i per 

l'Organització.  

Així mateix, les persones seleccionades per participar en el Programa hauran de signar la Carta 

de Compromís que se'ls proporcionarà, en la que acceptaran i manifestaran la seva disponibilitat 

i compromís per aprofitar la seva participació i per respondre als requeriments d'informació per 

mesurar l'avanç de la seva activitat. 

En el cas que alguna de les fases de selecció de participants o del mateix Programa no pogués 

realitzar-se i que afecti el normal desenvolupament del Programa, la Fundació Agbar es reserva 

el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre el mateix. 

La Fundació Agbar es reserva el dret de modificar aquestes Bases o afegir annexos successius 

sobre la seva mecànica, si així ho considera adequat o convenient, per a un funcionament més 

correcte i eficient del present Programa. En aquest cas, n'hi haurà prou amb la seva difusió, tan 

aviat com es produeixi aquesta modificació, a través de la pàgina. 

http://www.fundacioagbar.org/

