
 

BASES DE PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA 

TERRASSA HEALTH IMPACT: SERVEIS AVANÇATS 

D’ACOMPANYAMENT I TECNOLÒGICS PER AL 

SECTOR SALUT 
 (oberta del 16 de gener al 16 de febrer 2023) 

1. PRESENTACIÓ 

L’Ajuntament de Terrassa, des del Servei d’Innovació, i Leitat (Els Promotors), promouen 

el programa Terrassa Health Impact: serveis avançats d’acompanyament i tecnològics per 

al sector salut; un programa d’acompanyament per a empreses que fomenta i impulsa 

projectes tecnològics innovadors en l’àmbit de salut per ajudar-los a arribar al mercat. 

Aquestes bases són d’aplicació a les candidatures que es vulguin presentar per participar 

en el programa Terrassa Health Impact, durant el transcurs de l’any 2023.  

El cost del programa està 100% subvencionat. 

2. OBJECTIU GENERAL 

El programa Terrassa Health Impact té com a objectiu accelerar 7 projectes tecnològics 

innovadors en l’àmbit de salut per tal de facilitar el camí per arribar al mercat. 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Els Promotors posen aquest programa a l’abast dels participants per tal de: 

• Potenciar la millora de la competitivitat de les empreses de la ciutat de Terrassa 

en l’àmbit de la salut. 

• Generar activitat econòmica al voltant de la innovació tecnològica en l’àmbit de 

la salut. 

• Creació i consolidació de nous llocs de treball qualificats. 

4. DESTINATARIS 

Aquest programa va adreçat a empreses o persones jurídiques, PIMEs o empresaris 

individuals amb ubicació a Catalunya, prioritzant les ubicades a Terrassa o territoris de la 

supramunicipalitat (Rellinars, Matadepera, Vacarisses, Viladecavalls i Ullastrell) en el cas 



 

de que hi hagi més de 7 sol·licituds, i que estiguin relacionades amb Innovació, 

creixement empresarial, etc. dins del sector salut.  

Els projectes presentats han de complir els següents requisits (veure punt 6.3. Criteris 

d’elegibilitat): 

• Estar en fase de Prototip/Prova de concepte (provada en entorn laboratori o 

aplicada al primer pacient o tests usabilitat realitzats); en fase de Validació en 

entorn de simulació (en un entorn similar a la pràctica clínica o en alguns 

pacients); o estar en fase de Validació a petita escala en entorn real (ex. pilot 

realitzat a la pràctica clínica). 

• Haver complimentat correctament el formulari de sol·licitud de participació al 

programa dins del termini establert, amb qualsevol dels 2 idiomes permesos 

(català o castellà), i respectant l’extensió en caràcters per a cada camp.  

• Estar alineat amb com a mínim un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS). 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 

El programa ofereix als participants un paquet de formació grupal de 7,5 h. sobre el 

disseny del model de negoci i una càpsula de servei avançat, valorada en 4.000 euros, a 

escollir entre servei tecnològic o servei clínic: 

Càpsula Tecnològica. Suport a nivell tecnològic en la preparació de proves de concepte 

mitjançant un focus group amb experts/es:  

Es realitzarà en col·laboració amb el Centre Tecnològic Leitat. El nombre d’experts a 

participar en cada focus group es determinarà ad hoc en funció de les àrees 

tecnològiques rellevants per a cada projecte, i es preveu que sigui habitualment entre 2 

i 4. Pot incloure: 

✓ Reunió amb l’empresa per a revisar metodològicament totes les fites 

tecnològiques que han d’assolir al projecte segons metodologia pròpia. 

Identificar necessitats a tractar al focus group + experts necessaris. 

✓ Focus group amb experts/es tecnòlegs/gues. 

✓ Assessorament amb un expert/a legal per a la protecció de la propietat 

intel·lectual. 

 

Càpsula Clínica. Suport a nivell clínic en la validació de la necessitat clínica i el flux clínic 

mitjançant un focus group amb experts/es: 

Es realitzarà en col·laboració amb clínics d’hospitals, preferentment: Consorci Sanitari de 

Terrassa i Fundació Mútua de Terrassa. Pot incloure els següents serveis: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

✓ Reunió amb l’empresa per a revisar metodològicament totes les fites clíniques 

que han d’assolir al projecte segons metodologia pròpia. 

✓ Identificar necessitats a tractar al focus group + experts/es necessaris. 

✓ Identificació i contacte experts/es. 

✓ Preparació dinàmica focus group. 

✓ Execució focus group. 

✓ Elaboració informe final. 

6. PROCÉS DE SELECCIÓ 

6.1. Procés d’inscripció 

Els interessats en participar en el programa Terrassa Health Impact hauran de presentar 

una única candidatura, mitjançant el formulari disponible a la pàgina web de 

l’Ajuntament de Terrassa. Per accedir clica aquí: https://forms.office.com/e/yuCV9f59ya. 

El formulari d’inscripció està orientat a facilitar la presentació dels candidats i dels seus 

projectes, així com a recollir les dades de contacte necessàries, per al desenvolupament 

del procés de selecció. 

El període de recepció de candidatures inicia el 16 de gener de 2023 i finalitza el dia 16 

de febrer de 2023 a les 14:00 hores.  

Els Promotors podran, en cas que ho considerin necessari, ampliar el termini de recepció 

de candidatures mitjançant la pertinent comunicació en els canals designats a tal efecte, 

a la pàgina web de l’Ajuntament de Terrassa i als perfils de LinkedIn i Twitter del Servei 

d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa. 

6.2. Procés de selecció 

En la fase de recepció de propostes es revisarà que les propostes compleixen tots els 

criteris l’elegibilitat (veure punt 6.3. Criteris d’elegibilitat). Aquelles propostes que no 

compleixin els criteris d’elegibilitat no seran admeses a la fase d’avaluació. 

En la fase d’avaluació, aquelles propostes pre-seleccionades seran avaluades per la 

comissió de selecció i seguiment del programa, formada per 2 tècnics experts de Leitat i 

una persona tècnica de l’Ajuntament de Terrassa amb un període d’avaluació màxim de 

4 setmanes.  

La selecció final de propostes es portarà a terme per la coordinació del programa, d’acord 

amb els criteris establerts i que es detallen més endavant (veure punt 6.4. Criteris 

d’Avaluació). 

https://terrassainnovacio.cat/ca/terrassa-health-impact/
https://terrassainnovacio.cat/ca/terrassa-health-impact/
https://forms.office.com/e/yuCV9f59ya
https://terrassainnovacio.cat/ca/terrassa-health-impact/
https://www.linkedin.com/in/terrassainnovacio/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/trsinnovacio?s=20&t=sOXPW2o_HNWIIXGq2IdckA


 

A totes les persones participants se’ls enviarà per correu electrònic on se’ls comunicarà 

si han estat seleccionades o descartades. En cas de ser seleccionades rebran per correu 

electrònic una proposició per organitzar una reunió de kick-off inicial per incorporar-se 

al Programa Terrassa Health Impact i definir el suport específic que rebran (veure punt 5. 

Descripció del programa).  

A més, els noms dels projectes seleccionades es publicaran el dia 27 de març, a través 

dels canals designats, a la pàgina web de l’Ajuntament de Terrassa i als perfils de LinkedIn 

i Twitter del Servei d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa. 

6.3. Criteris d’elegibilitat 

A continuació es detallen els criteris que es tindran en compte per a la selecció de les 

candidatures que podran ser avaluades: 

1. Problema/necessitat: la proposta ha d’estar emmarcada en la promoció i 

prevenció de la salut, o bé contribuir en una millora de la qualitat de l’atenció 

assistencial, d’acord amb les prioritats per a la salut i les prioritats per al sistema 

establertes en el Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya 2021-2025. 

 

2. Tipus de solució: les solucions proposades han de ser solucions innovadores de 

base tecnològica emmarcades dins d’una d’aquestes categories: a) dispositius 

mèdics, b) diagnòstics in vitro o c) salut digital. 

 

3. Estat de la solució: la proposta ha d’estar en un estat de desenvolupament entre 

fase 2 i 4 de les següent llista: 

• Fase 1: Idea (principis i concepte de la tecnologia ben definida) 

• Fase 2: Prototip/ prova de concepte (provada en entorn laboratori o 

aplicada al primer pacient o tests usabilitat realitzats)  

• Fase 3: Validació en entorn de simulació (en un entorn similar a la pràctica 

clínica o en alguns pacients) 

• Fase 4: Validació a petita escala en entorn real (ex. pilot realitzat a la 

pràctica clínica) 

• Fase 5: Innovació llesta per a ser implementada de forma immediata 

(preparada per comercialitzar / per implantar a pràctica clínica) 

 

4. Ubicació: a Catalunya, prioritzant les ubicades a Terrassa o territoris de la 

supramunicipalitat (Rellinars, Matadepera, Vacarisses, Viladecavalls i Ullastrell) en 

el cas de que hi hagi més de 7 sol·licituds, i que estiguin relacionades amb 

Innovació, creixement empresarial, etc. dins del sector salut.  

 

https://terrassainnovacio.cat/ca/terrassa-health-impact/
https://www.linkedin.com/in/terrassainnovacio/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/trsinnovacio?s=20&t=sOXPW2o_HNWIIXGq2IdckA
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/pla-de-salut/pla-de-salut-2021-2025/pla-salut-catalunya-2021-2025.pdf


 

5. Serveis: el suport requerit per la proposta ha d’estar emmarcat dins d’un dels dos 

tipus de serveis que ofereix aquest programa (veure secció 5. Descripció del 

programa):  

1. Càpsula 1. Suport a nivell tecnològic en la preparació de proves de concepte 

mitjançant un focus group amb experts/es. 

2. Càpsula 2. Suport a nivell clínic en la validació de la necessitat clínica i el 

flux clínic mitjançant un focus group amb experts/es. 

 

6. ODS: El projecte presentat ha d’estar alineat com a mínim amb un dels Objectius 

de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

 

7. Omplir la sol·licitud: El projecte ha d’haver complimentat correctament el 

formulari de sol·licitud de participació al programa dins del termini establert, amb 

qualsevol dels 2 idiomes permesos (català o castellà), i respectant l’extensió en 

caràcters per a cada camp. 

 

 

6.4. Criteris d’avaluació 

Aquí es detalla breument cada un dels criteris que revisaran els avaluadors (veure la taula 

a continuació). Les propostes han d’obtenir mínim un 50% a tots els criteris individuals i 

un mínim del 50% com a puntuació global per poder ser seleccionades i entrar a formar 

part del programa Terrassa Health Impact.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’annex d’aquestes bases s’inclou el formulari per participar en el programa. 

 

PUNTUACIÓ 

CRITERI (sobre 

10) 

CRITERI RESUM DEL CRITERI A AVALUAR 

3 
Necessitat  claredat i rellevància (a partir de dades i 

experiències en el camp). 

3 

Solució proposada claredat i una descripció detallada i precisa 

recolzada per dades objectives. Capacitat de 

la proposta per resoldre un problema 

abordant una necessitat no satisfeta. 

4 

Impacte de la 

solució proposada 

La proposta ha de demostrar tenir un gran 

impacte ja sigui per un gran nombre de 

beneficiaris o per un gran canvi en la qualitat 

de vida d'un nombre més limitat de 

beneficiaris. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

7. COMPROMISOS ACCEPTATS PER AQUELLS QUE PARTICIPIN 

EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL PROGRAMA TERRASSA 

HEALTH IMPACT PEL SUPÒSIT QUE SIGUIN SELECCIONATS. 

Els participants en el procés de selecció del programa es comprometen, en el cas que 

siguin seleccionats, a: 

(i) participar en les activitats, tant individuals com grupals, convocades pels 

Promotors, especialment les sessions programades i les reunions 

corresponents amb els experts assignats. 

(ii) retornar informació sobre l’avanç del programa i la seva satisfacció. 

(iii) participar activament en la difusió del programa i de les actuacions que 

aquest inclogui durant la seva execució. 

Els participants en el procés de selecció del programa accepten que si després de ser 

seleccionats, els promotors constaten un excés d’absentisme o falta de participació i/o 

d’interès en el desenvolupament del projecte que han presentat, se’ls hi podrà retirar la 

condició de participants i finalitzarà la seva participació al programa.  

 

8. TRACTAMENT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 

PERSONAL 
Responsable del tractament de dades: Ajuntament de Terrassa, c/ Raval de Montserrat 

14, 08221, telèfon 93 739 70 00. 

Delegat de protecció de dades: delegatprotecciodades@terrassa.cat  

Base jurídica: la base jurídica per al tractament és el vostre consentiment, que manifesteu 

omplint el formulari amb les vostres dades. 

Finalitat del tractament: Inscripció al programa "Terrassa Health Impact", distribuir els 

continguts relacionats amb aquest, gestionar la prestació de serveis a les persones 

participants pròpies del programa i presentar a les corresponents administracions les 

dades que siguin estrictament necessàries a efectes de justificació de l'execució dels 

projectes finançats. 

Cessió de dades: Les vostres dades podran cedir-se a efectes de justificació de l'execució 

dels projectes finançats a les administracions públiques que correspongui, i a Centre 

Tecnològic Leitat per a la correcta gestió i desenvolupament del programa (inscripció al 

programa, enviament notificacions sessions formatives, programació mentories, 

enviament d’informació i documentació relativa al Terrassa Health Impact). 

mailto:delegatprotecciodades@terrassa.cat


 

Exercici de drets: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les 

dades, limitació o oposició al tractament, mitjançant els formularis de la Seu Electrònica, 

adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@terrassa.cat o a qualsevol oficina 

d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa.  

Trobareu més informació sobre la nostra política de protecció de dades 

a http://www.terrassa.cat/ca/protecciodades. 

 

9. DRETS D’ IMATGE 
Els participants donen els seu consentiment exprés i autorització a l’Ajuntament de 

Terrassa i a Leitat a gravar, captar i enregistrar la meva imatge personal durant la 

celebració de la sessió per tal que es pugui publicar, distribuir i utilitzar en qualsevol mitjà 

i format, inclosos, entre altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris i altres 

suports (banderoles, anuncis als mitjans de comunicació, tríptics, entre altres), web 

municipal, Internet i xarxes socials municipals (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 

etc.), amb la finalitat de promocionar les activitats del Servei d'innovació i de Centre 

Tecnològic Leitat relacionades amb el projecte i de presentar les corresponents 

justificacions, de forma gratuïta i sense límit territorial, i per un període de 24 mesos. 

Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, cessant en el tractament 

en un termini màxim de deu dies. Els participants podrà exercir els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida als Promotors, 

amb còpia de DNI i amb la referència Drets ARCO, a la direcció del Responsable a c/ 

Raval de Montserrat, 14, 08221 Terrassa, Barcelona. 

 

10. INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Per a més informació adreceu-vos a la pàgina web 

https://terrassainnovacio.cat/ca/terrassa-health-impact/ on hi trobareu el formulari 

d’inscripció i les dades de contacte. 

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en el programa suposa l’acceptació de les presents bases que podran ser 

consultades per qualsevol persona a la pàgina web 

https://terrassainnovacio.cat/ca/terrassa-health-impact/ 

 

Aquest programa rep el suport de Diputació de Barcelona. 

mailto:protecciodades@terrassa.cat
http://www.terrassa.cat/ca/protecciodades
https://terrassainnovacio.cat/ca/terrassa-health-impact/
https://terrassainnovacio.cat/ca/terrassa-health-impact/


 

ANNEX: Formulari d’inscripció dels candidats 

I. DADES GENERALS DEL PROJECTE 

 

1. Dades de l’empresa: 

• Nom de la empresa  

• Sector d’activitat  

• Any de constitució 

• Ubicació 

• Web: Indicar l’enllaç a la web, si n’hi ha 

• XXSS (LinkedIn i Twitter): Indicar l’enllaç a les XXSS, si n’hi ha 

 

2. Dades de la persona de Contacte: 

• Nom i cognoms 

• e-mail 

• Telèfon 

 

3. Dades de l’equip promotor  

Indicar les següents dades de les persones que assistiran al programa Terrassa Health 

Impact. 

• Nom i cognoms 

• Càrrec 

• Paper en el projecte proposat  

• % de dedicació al projecte  

• XXSS (LinkedIn i Twitter): Indicar l’enllaç a les XXSS, si s’escau 

 

4. Sol·licitud de servei a realitzar al programa Terrassa Health Impact  

Marcar només una de les següents opcions: 

□ Càpsula 1. Suport a nivell tecnològic en la preparació de proves de concepte 

mitjançant un focus group amb experts/es 

□ Càpsula 2. Suport a nivell clínic en la validació de la necessitat clínica i el flux clínic 

mitjançant un focus group amb experts/es. 

5. Objectius de Desenvolupament Sostenible   

Seleccionar els ODS en que el producte/servei està alineat 

Explicar com s’alinea el producte/servei amb el ODS que correspongui (extensió mínima 

de 50 i màxima de 200 caràcters). 



 

➔ No puntua, però l’empresa s’ha d’alinear amb mínim un ODS 

 

II. INFORMACIÓ DEL PROJECTE PRESENTAT 

 

1. Problema/necessitat no resolta 

Doneu una visió general de la necessitat clínica no coberta que motiva el treball. Afegeix 

les referències necessàries. (extensió mínima de 700 i màxima de 2.000 caràcters + 

referències ). 

➔ Criteris d'avaluació: claredat i rellevància (a partir de dades i experiències en el camp). 

 

2. Solució proposada 

Fes una breu descripció de la solució proposada, la feina feta fins ara, i per què és 

innovadora. Expliqueu com la vostra solució aborda la necessitat no satisfeta 

seleccionada. Afegeix les referències necessàries. (extensió mínima de 700 i màxima de 

2.000 caràcters + referències). 

➔ Criteris d'avaluació: claredat i una descripció detallada i precisa recolzada per dades 

objectives. Capacitat de la proposta per resoldre un problema abordant una 

necessitat no satisfeta. 

 

3. Impacte de la solució 

Descriu l'impacte que tindrà la solució proposada si té èxit. Assegura't d’indicar el 

nombre de persones que es beneficiaran directa i indirectament de la solució proposada. 

(extensió mínima de 700 i màxima de 2.000 caràcters) 

➔ Criteris d'avaluació: La proposta ha de demostrar tenir un gran impacte ja sigui per 

un gran nombre de beneficiaris o per un gran canvi en la qualitat de vida d'un nombre 

més limitat de beneficiaris. 

 

4. Tipus de solució proposada 

Indica el tipus de solució proposada. Les solucions proposades han de ser solucions 

innovadores de base tecnològica emmarcades dins d’una d’aquestes categories. Marcar 

només una de les següents categories:  

□ Dispositius mèdics 

□ Diagnòstics in vitro  

□ Salut digital 

5. Estat de la solució proposada 

• La proposta ha d’estar en un estat de desenvolupament entre les fases 2 i 4 de la següent 

llista. Marqueu en quina fase us trobeu (marqueu només una opció): 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

□ 1. Idea (principis i concepte de la tecnologia ben definida) 

□ 2. Prototip/ prova de concepte (provada en entorn laboratori o aplicada al 

primer pacient o tests usabilitat realitzat)  

□ 3. Validació en entorn de simulació (en un entorn similar a la pràctica clínica o 

en alguns pacients) 

□ 4. Validació a petita escala en entorn real (ex. pilot realitzat a la pràctica 

clínica) 

□ 5. Innovació llesta per a ser implementada de forma immediata (preparada 

per comercialitzar / per implantar a pràctica clínica) 

 

 

 

 

 

 


