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CONCURS D’INNOVACIÓ BCN SMART RURAL 
2021 

FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA 

BLOC 1. DADES DE L’EMPRESA CANDIDATA 

1. Raó social:.

2. NIF/DNI/NIE:.

3. Adreça de l’establiment operatiu:.

4. Municipi:.

5. Codi postal:.

6. Telèfon:.

7. Correu electrònic:.

BLOC 2. DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (si s’escau) 

8. Nom i cognoms:.

9. DNI/NIE:.

10. Càrrec:.

11. Telèfon:.

12. Correu electrònic:.

BLOC 3. ACTIVITAT 

13. Activitats que duu a terme l’empresa:

Producció agrària  especificar:. 

Transformació de productes agraris  especificar:. 

Aprofitaments forestals  especificar:. 

Transformació de productes fusters  especificar:. 

Transformació de productes forestals no fusters  especificar: 
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14. Origen dels productes agraris o forestals que transforma l’empresa:

Producció pròpia 

Comarca pròpia o comarques contigües 

Comarques no contigües o altres regions 

15. Distintius de què disposa l’empresa:

Segell de venda de proximitat de la Generalitat de Catalunya 

Certificat de gestió forestal sostenible (PEFC, FSC...)  especificar:. 

16. Nombre de treballadors en Unitats de Treball Anuals (UTA):.

17. L’empresa ha tancat un o més exercicis fiscals?

Sí No 

BLOC 4. PROJECTE D’INNOVACIÓ 

18. Quin és el projecte d’innovació de l’empresa? (expliqueu detalladament el context actual de
l’empresa, la motivació per innovar, el repte d’innovació que es planteja i els objectius que es
persegueixen)
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19. Justifiqueu la importància d’aquest projecte d’innovació per a la vostra empresa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Justifiqueu el caràcter innovador del projecte (per què es pot considerar innovador, per a qui 
suposarà una innovació, de quin tipus d’innovació es tracta, etc.): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOC 5. SERVEI D’ASSESSORAMENT QUE SOL·LICITA EN CAS DE GUANYAR EL PREMI 

21. Títol del servei: 

. 

22. Objectius del servei: 
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23. Descripció del servei (expliqueu detalladament quin tipus d’assessorament necessita la vostra
empresa i enumereu les diverses fases que hauria d’incloure el servei):

ATENCIÓ! Per tal de poder trobar entitats disposades a proveir el servei que sol·liciteu, és imprescindible aportar
una descripció detallada del servei.

BLOC 6. IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ 

24. Més enllà del servei d’assessorament sol·licitat, quins altres recursos necessitarà l’empresa
per a la implementació del projecte d’innovació?

Recursos biofísics (terreny, aigua...) → Els disposa?   Sí    No 

Recursos econòmics → Els disposa?           Sí           No 

Recursos humans → Els disposa?           Sí    No 

Recursos tecnològics → Els disposa?           Sí          No 

Altres recursos:     → Els disposa?  Sí    No 

25. En cas d’obtenir el servei d’assessorament sol·licitat, quina és la previsió de l’empresa?

Implementar el projecte d’innovació abans d’un any 

Implementar el projecte d’innovació en els propers 2 anys 

Conservar el coneixement rebut per a una possible implementació en el futur 
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26. Impacte esperat del projecte d’innovació sobre l’empresa:

Increment de facturació → en quina proporció, aproximadament?    % 

Reducció de costos → en quina proporció, aproximadament?  % 

Captació de nous clients → especificar perfils: 

Entrada a nous mercats → especificar quins: 

Estalvi de recursos → especificar quins: 

Reducció d’emissions contaminants → especificar quines: 

Generació de llocs de treball → quants? 

PROTECCIÓ DE DADES: L'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i tot el seu personal es comprometen a tractar 
les dades de caràcter personal segons estableix el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). 
El/la sotasignat autoritza a l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) a tractar les seves dades personals. En 
compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i l'article 11 de la LOPDGDD s'informa de les següents dades: 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). NIF: 
G43722453. Adreça: Ctra. Sant Llorenç de Morunys, km. 2, 25280 Solsona (Lleida). Telèfon: 936539419. Pot contactar amb 
el Delegat de Protecció de Dades (DPD): dpd@arca-dr.cat. 
FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES: Gestionar la candidatura al "Concurs d'Innovació BCN Smart Rural" i les 
gestions administratives que se’n derivin. 
CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió 
per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. 
DESTINATARIS: Si és necessari, totes les entitats públiques i privades col·laboradores en el marc del PECT BCN Smart Rural. 
DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del 
seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de 
Dades (DPD), per escrit a l'adreça de correu dpd@arca-dr.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitant clarament el 
dret a exercir. 
Les imatges de productes, instal·lacions i sol·licitants poden ser publicades. El dret a la pròpia imatge està reconegut en 
l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a l’ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES RURALS DE 
CATALUNYA (ARCA) a captar la seva pròpia imatge, sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti 
clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de l’ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES RURALS 
DE CATALUNYA (ARCA) o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats organitzades per l’ASSOCIACIÓ 
D'INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA) i podran ser publicades a qualsevol mitjà de comunicació, xarxes socials, web, 
etc. L’ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA) es compromet a adoptar en tot moment les oportunes 
mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges. 

 AUTORITZO a ARCA que m’enviï informació. 

NO AUTORITZO a ARCA la publicació d’imatges 

Signatura 

AUTORITZO a ARCA la publicació d’imatges 

Signatura 
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