
 

 

 
 
 
 
   

 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
PRESENTACIÓ 
 
El  Col∙legi  d’Aparelladors,  Arquitectes  Tècnics  i  Enginyers  d’Edificació  de  Barcelona, 
convoca el segon premi d’emprenedoria per a col∙legiats del CAATEEB. 
 
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
Fomentar  i  impulsar  l’esperit emprenedor,  la  innovació  i el progrés en  la  figura dels 
Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació en el sector, així com contribuir 
al desenvolupament social i econòmic del nostre entorn. 
 
OBJECTIUS 

1.  Aquest  concurs  pretén  reconèixer  la  iniciativa,  innovació,  capacitat 
emprenedora, talent  i creativitat del desenvolupament empresarial fomentant 
la  cultura  innovadora  i  el    reconeixement  a  l’esforç per desenvolupar  i  crear 
projectes empresarials en el sector de l’edificació. 
2. Promoure l’emprenedoria entesa com la iniciativa empresarial que s’orienti a 
fomentar el sector de l’edificació. 
3. Promoure entre el col∙lectiu de col∙legiats del CAATEEB la presentació d’una 
idea empresarial viable econòmicament i que també destaqui pels seus criteris 
de sostenibilitat i responsabilitat. 
4. Donar suport a un projecte d’emprenedoria del sector de l’edificació. 

 
BENEFICIARIS 
Aparelladors, arquitectes  tècnics  i enginyers d’edificació  col∙legiats que presentin un 
projecte  empresarial  valorant  especialment  la  viabilitat  econòmica,  comercial  i 
financera,  l’esperit  emprenedor  i  la  nova  visió  de  les  sortides  professionals  i 
metodologies de treball en el sector de l’edificació. 
 
 
 
ORGANITZA:  

 
 
AMB EL SUPORT DE: 
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BASES 
 
El Col∙legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, convoca el 
segon premi d’emprenedoria per a col∙legiats del CAATEEB. 
 

1.‐ REQUISITS DE LES PERSONES QUE ES PRESENTIN 
a) Estar col∙legiat al CAATEEB 
b) En el cas que es presenti un equip, un dels liders/soci del projecte ha de ser aparellador i 
col∙legiat al CAATEEB. Que el  líder del projecte estigui en disposició de dedicar, com a 
mínim  les  2/3  parts  de  la  jornada  laboral  completa  a  l’engegada,  creixement  i 
consolidació del projecte empresarial del projecte. 
c) Que prevegi tenir la seu a la província de Barcelona i que expressi el compromís de 
mantenir‐la de forma indefinida. 
d) Que es comprometi que les futures contractacions d’arquitectes tècnics es realitzaran 
a través del Servei d’ocupació del CAATEEB. 
e) Que aporti tota la informació necessària per a la valoració de la seva viabilitat tècnica, 
comercial  i econòmica  i de  la seva adequació als objectius del concurs,  i presentar  la 
documentació  definida  en  les  bases  i,  que  el  pla  d’empresa  contingui  la  informació 
demanada al annex 2. 
f)  Que  l’empresa  objecte  del  projecte  d’emprenedoria  estigui  en  fase  de 
desenvolupament de la idea i si està constituïda faci menys de 3 anys. 

 

2.‐ ASPECTES QUE ES VALORARAN EN LA SELECCIÓ 
 
a) De les persones de l’equip promotor 
1. Currículum Vitae amb detall de: 

a. Formació i experiència en el producte o servei objecte del projecte empresarial. 
b. Formació i/o experiència en gestió i direcció empresarial. 
c. Formació i/o experiència en processos de creació d’empreses. 

2. Equilibri de tipologia de perfils en l’equip proposat (perfil emprenedor, perfil de gestió, perfil 
tècnic, perfil comercial, etc,). 
b) Del projecte 

1. Viabilitat tècnica, comercial, organitzativa i econòmica. 
2. Capacitat prevista de creació de llocs de treball. 
3. Projecte empresarial que inclogui noves tecnologies i noves metodologies de treball. 
4. Orientació de l’empresa en la producció o venda de productes o serveis que generin 
valor afegit al sector de l’edificació. 
 

 
 



 

 
 
 

3.‐ DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
a) Model  de  sol∙licitud  de  participació  amb  acceptació  de  les  bases  i  condicions  de 
funcionament del premi (annex núm. 1). 
b) Currículum vitae del/s membre/s de l’equip que presenta el projecte. 
c) Pla d’empresa que contingui la informació definida en l’annex núm. 2. 
 

4.‐ FORMA, LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ 
La documentació s’haurà de presentar en paper al Servei d’Ocupació del CAATEEB (Tel. 
93 240 20 60) a la seu central de Barcelona o a qualsevol de les delegacions i en paral∙lel 
en format electrònic a l’adreça treball@apabcn.cat 
El  termini  de  presentació  de  sol∙licituds  començarà  el 12 de febrer i fins al 10 
d’octubre. Pel que  fa  al procés d’avaluació  i  lliurament dels premis,  la  comissió de 
selecció  i el  jurat es reuniran al novembre, mes en el que també es farà  l’entrega del 
guardó. 
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5.‐ COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
1ª Fase: Preselecció de projectes: té per objecte determinar els projectes finalistes, fins a un 
màxim de 6. 
La Comissió de selecció estarà formada pels següents membres: 

• Membre de la Junta de Govern 
• Membre de SECOT 
• Director d’àrea del CAATEEB 
• Tècnic d’emprenedoria de Barcelona Activa 
• Membre de la comissió junior del CAATEEB 
• Membre de la comissió sènior del CAATEEB 

2ª Fase: Té per objecte determinar els projectes guanyadors, fins a un màxim de 1. Es sumaran 
a la comissió anterior: 

• President del CAATEEB 
• Degà del Col∙legi d’Economistes  
• Membre designat per Barcelona Activa  
• Membre de Junta de Govern que ha participat a la comissió anterior  
 
En cas d’empat el President del CAATEEB tindrà vot qualitatiu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

6.‐ PROCEDIMENT 
 
El membres de la comissió signaran document de confidencialitat de la informació aportada pels 
aspirants al premi. 
Els projectes presentats seran analitzats  i valorats per  la comissió de selecció, comptant amb 
l’opinió,  si  així  es  requereix,  de  personal  tècnic  expert  addicional,  d’acord  amb  els  criteris 
establerts en el punt 1, apartat b. 
Els promotors preseleccionats hauran de fer una presentació del seu projecte davant la comissió 
de selecció, en un acte obert al públic. 
La comissió de selecció podrà realitzar entrevistes addicionals als seleccionats, acompanyats de 
personal tècnic expert addicional, si es creu convenient per clarificar la viabilitat del projecte. 
La valoració  final serà el  resultat de  la valoració del projecte  i  la valoració de  la comissió de 
selecció de la presentació feta per l’equip promotor, proposant com a màxim un projecte que 
resultarà guanyador del concurs. 
La  comissió  de  selecció  podrà  declarar  el  premi  desert  si  considera  que  cap  projecte  dels 
presentats compleix amb la qualitat i objectius requerits. 
 

7.‐ PREMIS 
Tots els professionals o equips que s’hagin presentat al concurs  i que compleixin els requisits 
obtindran un títol acreditatiu de finalista o participant. 
 
L’equip guanyador serà premiat de la següent forma: 
a) Acompanyament expert (SECOT) a  la posta en marxa  i consolidació del projecte durant un 
mínim de 6 mesos. La comissió de seguiment pot proposar alteracions en  la durada d’aquest 
servei. 
b) Espai gratuït en  la seu del CAATEEB durant 6 mesos amb dret d’us de sala de reunions  i/o 
aula/sala per fer presentacions (amb durades no superiors a 3h/dia). 
c) Divulgació del projecte emprenedor a través de L’informatiu del CAATEEB (mínim 1 article). 
d) 3.000 € (inclou IVA) en concepte d’ajut per posar en marxa el projecte. 

8.‐ AUTORIA DELS PROJECTES 
El/s participant/s responen davant dels promotors d’aquest concurs de l’autoria i l’originalitat 
dels projectes que presentin. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
9.‐ CLÀUSULA DE SALVAGUARDA 
El premi es farà efectiu a l’empresa constituïda a partir del projecte premiat. 
Els premiats hauran de signar conveni d’acceptació de les condicions d’acompanyament expert 
de SECOT i l’acceptació de les condicions d’ús de l’espai facilitat. 
Als 6 mesos caldrà presentar memòria justificativa de les accions fetes 
 

10.‐ CONDICIONS PARTICULARS 
La presentació de la sol∙licitud de participació en el concurs porta implícita l’acceptació de totes 
i cadascuna d’aquestes bases, així com de qualsevol resolució que s’adopti per incidències no 
previstes, tant per l’organització com per la comissió de selecció del premi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Annex 1: Sol·licitud 

  

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS PER OPTAR AL PREMI EMPRENEDORIA DEL CAATEEB 2018

Dades del projecte d'emprenedoria   

Nom del projecte i Empresa     

Breu explicació de la idea de negoci l'objecte del projecte/activitat emprenedoria (100 paraules)   

      

      

      

      

      

      

      

      

         

Nom de l'empresa      

Adreça i Localitat d'implantació:   

Data d'inici del projecte (mes/any)   

Data constitució de l'empresa (mes/any)   
Dades del/s promotor/s que es 
presenten al Premi     

Nom/s i Cognoms   
Funció dins 
l'empresa 

% jornada 
dedicat a 
l'empresa 

Formació/experiència (2 linies) 
núm 
col·legiat 
CAATEEB 

         

         

         

         

         

         

         

Nota: Cal adjuntar el Currículums Vitae de tots els promotors   

Dades de la persona del contacte (cal que sigui un dels promotors):   

Nom i Cognoms:      

Adreça electrònica :    Telèfon mòbil:   

 

 [ ] Accepto les condicions definides a les Bases
[ ] Accepto la política de protecció de dades
 

Les dades personals que ens proporcioni a l’emplenar aquest formulari seran tractades pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Barcelona, amb domicili al Carrer Bon Pastor, 5, 08021-Barcelona, amb la finalitat de permetre i mantenir l’accés i ús de les eines i recursos per a dirigir 
comunicacions i que poden ser usades a efectes de comunicacions pròpies de l’entitat, incloses comunicacions per mitjans electrònics. 

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació d’acord amb la LOPD, mitjançant comunicació escrita al CAATEEB al domicilia 
abans indicat. 

Lloc i data: 

Signatura de tots els promotors: 

 



 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE EMPRESARIAL
Breu descripció del producte/servei i estat de desenvolupament (100 paraules)

Fase:  [ ] Idea  [ ] Producte/Servei pilot  [ ] Projecte llest per ser comercialitzat

Breu descripció del mercat a qui es dirigeix i la possible competència (100 paraules)

Breu justificació de la Viabilitat tècnica, comercial, organitzativa i econòmica del projecte (100 paraules)

Indicar nombre de llocs de treballs previstos:
1er any 3er any 5è any

Breu descripció de les noves tecnologies i nous mètodes de treball que incorpora el projecte (100 paraules)

Breu descripció de l'orientació del projecte a generació de valor afegit al sector de l'edificació (100 paraules)



 

ANNEX 2 – Documentació a adjuntar a la sol·licitud  

 

Memòria del projecte amb el següent guió: 

1. Nom del projecte 
2. Descripció de la idea de negoci 
3. Antecedents a la idea de negoci (motius que van portar al/s promotor/s a tirar 

endavant el projecte) 
4. Currículum Vitae de tots els promotors del projecte d’emprenedoria, amb 

justificació de les  competències emprenedores i rol previst de cadascú en el 
projecte. 

5. Descripció del model de negoci i justificació de la viabilitat tècnica, comercial i 
econòmica del projecte: 

a. Definició estratègica: Visió, missió, objectius a curt termini i a llarg 
termini. 

b. Model societari de l’activitat 
c. Benchmark: estudi de mercat realitzat i anàlisi de la competència 
d. Pla d’implantació operativa (definició escenari a l’inici de l’activitat, i a un 

termini de mínim 3 anys). 
e. Pla de negoci:  

 memòria descriptiva: inversió, recursos humans i materials, 
organigrama, pla operatiu, Planning d’implantació operativa, etc. 

 estudi de viabilitat econòmica 
 Pla de màrqueting i comercial 

 

 

 
 
 
 
 


