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1. Bizbarcelona
Bizbarcelona és l'esdeveniment que acompanya a les persones emprenedores i a les pimes en el
procés de transformació, aportant eines, coneixement i inspiració per afrontar amb èxit els reptes
de la nova economia.
A Bizbarcelona creiem que l’emprenedoria és una actitud transversal que podem trobar en les
persones emprenedores, autònoms, startups i pimes.
Bizbarcelona by Barcelona Activa està promogut per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, PIMEC, la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, amb la col·laboració de més de 120 entitats que conformen la
BizCommunity que aporten continguts i fan difusió de les activitats de l'esdeveniment.
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2. Reconeixements “Barcelona mai s’atura”
Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació celebrem una nova edició amb l’objectiu d’impulsar la reactivació
de l’emprenedoria, els negocis i les oportunitats laborals, posant el focus en la innovació i el
talent com a motors de transformació i garantia de futur per a la generació d’activitat econòmica i
ocupació.

Aquestes distincions volen posar en valor organitzacions, persones emprenedores, persones
autònomes, PIMES i empreses, que han destacat durant el 2020-2021 en l’aplicació de la
innovació per transformar els seus negocis, o per posar el talent al centre de la seva estratègia. Si
és el cas del teu projecte, presenta la teva candidatura per poder optar a un dels reconeixements.

3. Organitzador
Els Reconeixements “Barcelona mai s’atura” estan organitzats per Bizbarcelona amb el suport del
Saló de l’Ocupació i comptarà amb un grup d'experts vinculats a la innovació i al talent per a
seleccionar les millors iniciatives.

4. Categories
S’han creat tres Reconeixements:
Innovació en la gestió
Volem reconèixer a persones emprenedores, pimes o entitats que el darrer any hagin innovat en
algun àmbit de la seva activitat: noves línies de negoci (amb productes, serveis o aplicacions) per
adaptar-se a la conjuntura o per cercar oportunitats, o bé nous mètodes i processos (màrqueting,
comercialització, distribució o promoció) per contactar amb clients potencials.
Innovació amb impacte social
Volem reconèixer a persones emprenedores, PIMES o entitats que posin a les persones i al seu
talent en el centre de les seves iniciatives i que hagin engegat projectes que hagin creat o
estiguin creant un impacte positiu a l’entorn (persones que treballen en l’organització, barri,
societat,…).
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Talent que transforma
Volem reconèixer a emprenedors, pimes o entitats que posin a les persones i al seu talent en el
centre de les seves iniciatives. Que entenguin el talent com una manera per transformar i millorar
la seva organització (que sigui més competitiva, més solidaria,...)
Organitzacions que hagin o estiguin implementant una estratègia per atraure, retenir o millorar el
talent de les seves organitzacions o que hagin fet una aposta clara i decidida per incorporar nou
tipus de talent on es posi en valor la diversitat i la inclusió
Es pot participar en 4 categories en funció de qui ha realitzat la iniciativa:
1. Ciutadania o col·lectiu
2. Emprenedor/a / Startups
3. Autònoms o Pimes
4. Empreses

5. Qui hi pot participar?
Com s'ha indicat a l'apartat anterior pot participar qualsevol ciutadà i ciutadana, Organitzacions,
persones

emprenedores,

persones

autònomes,

pimes

i

empreses

que

estiguin

a

Barcelona/Catalunya i que en el període 2020/2021hagin creat una iniciativa segons s'indica en la
descripció dels Reconeixements.

6. Presentació de les propostes
Les propostes hauran de presentar-se mitjançant el formulari on-line d'acord amb els termes i
condicions incloses en aquest document.
El formulari haurà d’emplenar-se en català o castellà.
L'Organització es reserva el dret a sol·licitar informacions addicionals a la proposta presentada.
Dates clau
Límit d'enviament de les propostes: 30 de juliol de 2021 (nova data: 1 d’octubre de 2021)
Informació a finalistes: 16 de setembre de 2021 (nova data: 20 d’octubre de 2021)
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7. Avaluació: criteris i procés
Criteris
Els criteris sobre els quals s'avaluaran les propostes rebudes seran: impacte social, econòmic i
mediambiental i la seva originalitat.
Procés
El procés d'avaluació consta de dues etapes:
1) Confirmació compliment requisits
Bizbarcelona revisarà que les propostes rebudes compleixen amb les condicions requerides.
L'Organització pot sol·licitar informació addicional si es considera necessari.
2) Avaluació
Les propostes rebudes seran avaluades per un Comitè d'Experts que seleccionarà 3 finalistes i un
guanyador/a per a cada Menció i categoria.
A continuació:
3) Comunicació
El 16 de setembre s'informarà els 3 finalistes de cada categoria (nova data: 20 d’octubre de 2021)
4) Lliurament Reconeixements
El lliurament dels Reconeixements es realitzarà en un acte que se celebrarà durant el Bizbarcelona

8. Reconeixement finalistes i guanyadors
Els Reconeixements no tenen contraprestació econòmica.
Els finalistes i guanyadors de cada categoria:
1. Es publicaran a la web de Bizbarcelona i xarxes socials i apareixeran en el dossier de
premsa del Saló.
2. Disposaran de dos acreditacions VIP pel Bizbarcelona 2021
3. Addicionalment, alguns dels finalistes podran ser convidats a participar a les
conferències del Saló per poder compartir la seva iniciativa.
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9. Aspectes legals
Confidencialitat
Es garantirà la confidencialitat de les candidatures presentades durant tot el procés. En qualsevol
cas, es podran difondre les característiques generals d'aquestes i, en el seu moment, el nom de
les iniciatives guanyadores, el seu logotip, activitat i principals assoliments, així́ com les persones
integrants de l'equip promotor.
Política de privacitat i informació sobre protecció de dades personals. Responsable del
tractament: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, amb CIF Q-0873006-A, amb domicili en
Av. Reina Mª Cristina s/n, 08004 Barcelona i les seves empreses participades Alimentària
Exhibitions S. L. O. i Fira Barcelona International Exhibitions and Services S. L. Finalitat: Tractar
les seves dades en relació amb la seva participació en el concurs “Reconeixements Barcelona mai
s’atura” BIZBARCELONA 2020 Legitimació: Consentiment atorgat per l'interessat. Destinataris:
No hi ha cessió de les seves dades a tercers, excepte per obligació legal. Drets: té dret a accedir,
rectificar i suprimir les seves dades personals, així com els drets de portabilitat i limitació del
tractament que es detallen en la informació addicional. Informació addicional: pot consultar la
informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web
www.firabarcelona.com, a l'apartat “Política de privacitat”
Pel que respecta a les dades personals relatives a altres participants que hagin intervingut en el
projecte presentat a concurs, sobre la base del que es disposa en el art 19 de la LOPDPGDD
3/2018 de 5 de desembre, aquestes dades seran tractats sobre la base d'interès legítim, en tractarse dades de contacte professionals, d'empresaris individuals i/o professionals liberals.

Publicitat dels finalistes dels Reconeixements
Els participants guanyadors i finalistes podran fer publicitat d'aquesta condició en mitjans digitals,
anuncis i memòries, especificant l'any en què van ser premiats; així́ com publicar o difondre la
concessió dels Reconeixements en qualsevol mitjà de comunicació.

Drets de Propietat Intel·lectual
Bizbarcelona farà́ publicitat de les empreses/persones premiades i finalistes amb la deguda
rellevància, en els mitjans de comunicació i en totes aquelles plataformes que es considerin més
adequades. En tot cas l'Organització es reserva el dret de reproduir informació i imatges de les
propostes seleccionades i premiades en tots els suports documentals que consideri convenient,
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amb finalitats informatives i divulgatives. Els autors sempre seran citats a peu del projecte
presentat.
Els participants hauran de presentar projectes originals que no infringeixin en cap cas els drets de
tercers. En el cas de produir-se qualsevol reclamació en aquest sentit, l'Organització queda
exempta de qualsevol responsabilitat derivada d'aquestes reclamacions.

Acceptació de les bases
La participació en el Concurs implica la integra acceptació de les presents bases, la interpretació
de les quals correspon al Comitè d'Experts, i la veracitat de la informació presentada.
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