Bases del II Concurs de Projectes del CFC
Dins del Congrés Internacional FTP22, que tindrà lloc els dies 27 i 28 de maig de 2022 a
Barcelona, se celebrarà el II Concurs de Projectes del CFC.
OBJECTIU
L’objectiu del concurs és fomentar l’esperit emprenedor entre els professionals de la
fisioteràpia, així com la promoció de la innovació i la creació de noves empreses capaces
de contribuir en el desenvolupament i millora de la salut i la qualitat de vida.
PARTICIPANTS
La participació en aquesta convocatòria és voluntària i gratuïta.
Els participants hauran de complir els següents requisits:
1. Ser fisioterapeutes col·legiats al seu respectiu col·legi professional i estar al
corrent dels seus deures de col·legiació.
2. El fisioterapeuta pot participar a títol personal o com a representant d’un
col·lectiu.
3. Cada col·legiat pot presentar un o més projectes.
4. Els projectes presentats han de ser productors de béns o serveis amb caràcter
innovador i relacionats directament amb la Fisioteràpia.
5. El projectes presentats s’han de trobar en fase de desenvolupament de la idea o
tenir menys d’un any d’evolució.
6. La participació es farà a través del web http://ftp22.cat/ca/participa/concurs
7. El Comitè Científic seleccionarà els 10 projectes amb major potencial per
participar en l'esdeveniment segons la informació facilitada en el moment de la
inscripció. Els criteris que es valoraran seran els mateixos que es tindran en
compte el dia del concurs.
8. Els 10 projectes seleccionats hauran d’assistir a l’esdeveniment que se celebrarà
el dia 28 de maig durant el Congrés FTP22, i exposar el seu projecte en un pitch
de 10 minuts, seguits de 10 minuts de preguntes dels assistents i/o jurat.
9. El participant confirma i es responsabilitza de què la seva participació no
contingui material que violi o infringeixi els drets d'altres persones, incloent-hi,
entre d’altres, la privacitat, publicitat o drets de propietat intel·lectual i que no
contingui així mateix material inadequat, il·legal, o que violi o contravingui les
lleis o reglaments de qualsevol jurisdicció en la qual es va crear la participació.
10. L'Organització no té l'obligació de comprovar l'autenticitat de la propietat de les
aplicacions presentades ni de qualsevol component, imatge o tecnologia que faci
servir. El participant és l'únic responsable de qualsevol queixa o reclamació per
infracció dels drets de propietat intel·lectual com a resultat del seu
desenvolupament i treball presentat. Qualsevol participant que violi els drets de
propietat intel·lectual de tercers podrà ser desqualificat del concurs en qualsevol
moment.
11. Acceptar les bases de participació.

INSCRIPCIÓ
Els interessats es podran inscriure a través del formulari habilitat al
web http://ftp22.cat/ca/participa/concurs fins a les 23.59 hores del dia 1 d’abril de
2022.
TERMINIS
El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 15 de desembre de 2021 i
finalitzarà el dia 1 d’abril de 2022.
L’anunci
dels
10
projectes
finalistes
es
farà
públic
al
web http://ftp22.cat/ca/participa/concurs el dia 2 de maig de 2022.
Tanmateix, se seleccionaran dos projectes addicionals per cobrir qualsevol contingència
que impedís la presència dels 10 participants en la fase d'exposició del concurs.
DESENVOLUPAMENT
1. Selecció de finalistes
El Comitè Científic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, seleccionarà els 10
projectes que consideri amb més potencial per participar en l'esdeveniment segons la
informació facilitada en el moment de la inscripció. Els criteris que es valoraran seran els
mateixos que es tindran en compte el dia del concurs. La selecció serà inapel·lable i es
farà
pública
el
dia
2
de
maig
de
2022
al
web
del
concurs http://ftp22.cat/ca/participa/concurs
2. Publicació dels finalistes
L'Organització contactarà telefònicament o mitjançant el correu electrònic facilitat en el
full d'inscripció amb els projectes seleccionats, amb la finalitat que remetin la
informació, material i presentació necessària per a l'acte d’exposició i presentació de
projectes, en el termini que s'assenyali a l'efecte.
3. Exposició de projectes
Durant el Congrés Internacional FTP22 hi haurà una part del recinte dedicada a què els
participants finalistes tinguin exposats els projectes que presenten al concurs. Es podrà
fer mitjançant qualsevol suport en paper. Aquest suport s’haurà d’enviar mitjançant
empresa de missatgeria o presentar a la seu del Col·legi abans del dia 16 de maig de
2022.
4. Presentació de projectes
La fase de presentació davant un jurat especialitzat, format per experts en Fisioteràpia i
emprenedoria, se celebrarà el dia 28 de maig a Barcelona, emmarcat dins del Congrés
Internacional FTP22, en horari de 9.00 h a 13.30 h.
L'espai de temps assignat a cada projecte és de 20 minuts, dividits en 10 minuts
d’exposició (on s’inclourà: problema, solució, mercat objectiu, competència, equip,
resum financer i fites) i 10 minuts destinats a preguntes dels assistents i/o jurat.
L’organització es posarà en contacte amb els finalistes per comunicar l’hora assignada a
la seva exposició així com la zona i la persona a la qual s’hauran de dirigir per realitzar la
seva exposició.
Cada projecte serà presentat per una única persona com a representant del projecte.

5. Resolució del jurat i entrega de premis als guanyadors
Un cop conclosa la fase d'exposició dels projectes, un jurat especialitzat, nomenat pels
organitzadors del concurs seleccionarà, d'entre les propostes presentades, aquella que,
segons el seu criteri, es corresponguin amb l'objectiu d'aquesta acció tenint en compte
els criteris de valoració exposats en el següent punt. Tot seguit, i un cop avaluat cada
projecte, es procedirà al lliurament del premi al finalista.
JURAT
Els noms de les organitzacions concretes que formaran part d’aquest jurat es publicaran
al web de l'esdeveniment amb antelació a la data d’aquest.
En cas d'empat, un dels membres del jurat (designat prèviament) tindrà vot de
desempat.
CRITERIS DE VALORACIÓ
El jurat anomenat a tal efecte avaluarà i puntuarà les exposicions dels participants
d’acord amb els següents criteris.
Estructura del pitch
1. Descripció del problema detectat i la solució que s’aporta
2. Descripció del mercat objectiu i competència
3. Descripció de l’equip, capacitats i finançament
4. Descripció de les fites
Projecte
5. Valoració del problema resolt
6. Creativitat i innovació
7. Base científica
8. Viabilitat
Expressió verbal i no verbal
9. Llenguatge utilitzat, velocitat, volum i to
10. Postura corporal, gestos i emocions
Cada aspecte serà valorat amb una puntuació d’entre 0 i 10, sent 0 la menor puntuació i
10 la màxima. La suma de les puntuacions de tots els aspectes valorats atorgarà la puntuació definitiva al projecte, amb un màxim de 100 punts.
PREMIS
El projecte guanyador rebrà un xec de 1.000€ (subjecte a la retenció aplicable).
El projecte guanyador serà entrevistat i publicat al Noticiari del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya.
En cas de ser necessari, el jurat podria declarar desert el premi, previ raonament de les
causes.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Tots els participants, per la mera participació en l'activitat, declaren conèixer i acceptar
íntegrament les presents bases. Tots els participants renuncien de manera expressa a
efectuar cap impugnació sobre els termes previstos en aquestes bases.
Qualsevol situació no resolta en aquestes bases serà plantejada directament als
organitzadors de l'activitat, els quals dictaminaran la solució a la incidència plantejada,
que en tot moment serà vinculant a les bases establertes i que serà comunicada per
escrit al participant afectat.
Totes les consultes es realitzaran a través del sistema habilitat a tal efecte al
web http://ftp22.cat/ca/participa/concurs
DRETS
Els participants, per la sola participació en el concurs, autoritzen a l'organització a fer
publicitat de tot allò relatiu a la seva participació. Els continguts que s'utilitzin per
participar en l'activitat són públics en la mateixa mesura que la resta de continguts que
es poden veure al web http://ftp22.cat/ca/participa/concurs. Així mateix, consenten
automàticament, en participar en la present activitat, la utilització, publicació i
reproducció en tot el món i sense limitació, per part de l'organització, del seu nom i
imatge, en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació, inclòs internet o
qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, amb finalitats informatives, sempre que
aquests es relacionin amb la present activitat, sense dret a reemborsament de cap tipus
per al participant i sense necessitat de pagar cap quantitat.
Els participants conservaran els drets de propietat intel·lectual i es responsabilitzen del
compliment de les disposicions en matèria de propietat intel·lectual i drets d'imatge,
declarant que la seva difusió i/o reproducció no lesiona ni perjudica tercers. Els
participants que infringeixin la legislació vigent i causin danys a tercers seran els
responsables davant de qualsevol reclamació pels danys i perjudicis en què poguessin
incórrer.
EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS
L'Organització no és responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que
puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del sistema
mitjançant el qual es participa en l'activitat, al fet que aquest no respongui a les
expectatives que el participant hagi posat en la mateixa i, en particular, encara que no
de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a la pàgina, i enviament de respostes a
través d'internet.
EXCLUSIÓ DE PARTICIPANTS
L'Organització podrà, a la seva discreció i en qualsevol moment, excloure qualsevol
participant inscrit en l'activitat, quan, per qualsevol motiu, la seva intervenció no sigui
apropiada o convenient, o per la vulneració per part del participant de qualsevol de les
normes recollides en el present document.
RESERVA DE DRETS DE L'ORGANITZACIÓ
En cas d'error, malentès o conflicte en relació amb el funcionament de qualsevol part de
l'activitat, la decisió que prengui l'Organització serà concloent i definitiva.

En cas que el desenvolupament d'aquesta activitat es vegi afectat per situacions de cas
fortuït o força major o no puguin dur-se a terme a causa de l'incompliment present,
previsible o supòsit de qualsevol llei o norma aplicable, l'Organització podrà cancel·lar
tot o qualsevol part de la mateixa sense que els participants puguin fer cap reclamació.
L'Organització es reserva el dret a modificar aquestes bases en qualsevol moment. La
participació en promocions subsegüents a aquestes modificacions es regirà per les
noves bases i els canvis que s’hi introdueixin, que seran convenientment publicats al
web.
Igualment informarà de qualsevol incidència que es pogués produir i que afecti el
normal desenvolupament del concurs.
L'Organització es reserva el dret a donar de baixa automàticament qualsevol participant
que defraudi o alteri el transcurs normal del concurs o realitzi pràctiques impròpies en el
seu propi benefici, en detriment de tercers.
PROTECCIÓ DE DADES
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya comunica que disposa d’una base de dades
amb informació de caràcter personal i audiovisual inscrita en el RGFP de
l’AEPD. Aquesta base de dades té com a objectiu l’administració de la documentació del
Col·legi en l’àmbit de la Institució, els seus departaments, ens col·laboradors i
institucions annexes, així com la cessió de les dades de què disposa als estaments
oficials públics i privats oportuns per a l’acompliment de les seves atribucions, d’acord
amb el que disposa la Llei 15/1999 de 13 de desembre.
En tot cas, té dret a consultar, rectificar, cancel·lar i oposar-se a què tractem les seves
dades mitjançant l’imprès corresponent. Per tal d’exercir aquests drets podeu dirigir-vos
per escrit al responsable del Fitxer, a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya,
c/ Segle XX, núm. 78, 08032 Barcelona.

