
 
 

 

 

BASES GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES INNOVADORS PER AL BTV MEDIA LAB  

 

Presentació 

BTV Media Lab és un espai d’innovació i desenvolupament de projectes audiovisuals vinculats a la               
tecnologia i a les noves formes de gestió dels productes de les indústries creatives.  

Entre altres coses, el BTV Media Lab és una plataforma d’acolliment i de suport de projectes innovadors                 
en l’àmbit dels mitjans i les indústries creatives, que consisteix en la cessió temporal d’espai per al                 
desenvolupament de projectes, la inversió material en projectes i el patrocini d’un servei d’assessorament. 

Aquesta plataforma creada per BTV Media Lab disposa d’espais d’acolliment a les instal·lacions del              
Canòdrom,  al carrer Concepció Arenal 165, 08027 Barcelona. 

L’espai destinat als responsables dels projectes seleccionats disposa de la connectivitat i els elements              
físics necessaris per tal que els responsables de cada projecte puguin desenvolupar-lo adequadament. 

El servei de consultoria del BTV Media Lab consisteix en sessions d’assessorament especialitzades i a mida                
per a cada projecte seleccionat. A més, s’adquiriran productes, estris i/o serveis útils per al               
desenvolupament del projecte. 

Les normes i les instruccions generals d’ús dels espais cedits seran d’obligat compliment per a tots els que                  
utilitzin les instal·lacions del Canòdrom. 

 
Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és establir el procediment pel qual s’ha de regir el règim de selecció i d’accés                  
dels projectes d’innovació guanyadors de la Convocatòria del BTV Media Lab.  

Beneficiaris. Podran accedir-hi totes les persones físiques majors d’edat i les persones jurídiques, sempre              
que l’activitat desenvolupada s’adeqüi a les condicions de la convocatòria. 

Tipus de projectes . S’hi poden presentar projectes relacionats necessàriament amb els mitjans de             
comunicació, el sector audiovisual i les indústries creatives que mostrin una voluntat d’innovació, com a               
mínim, en una de les parts del seu procés de desenvolupament.  

Procés. Per accedir a aquesta convocatòria, els projectes i/o propostes s’han de presentar en format PDF                
via correu electrònic o correu postal. A l’hora de fer la selecció final dels projectes, una comissió                 
d’avaluació valorarà els criteris específics que es detallen més endavant.  

Subscripció del Conveni de Col·laboració. En el supòsit que el projecte presentat rebés l’informe favorable               
de la Comissió d’Avaluació, la persona o persones que l’hagin presentat mantindran les oportunes              
reunions amb la comissió designada a l’efecte per la direcció de BTV a fi i efecte de concretar i determinar                    
els aspectes relatius al desenvolupament del projecte, la utilització dels drets que puguin correspondre a               
BTV sobre els resultats d’aquests desenvolupaments i els recursos assignats al projecte. D’assolir-se acord              
entre les parts en relació a aquests extrems, signaran un acord de col·laboració que formalitzarà               
l’adjudicació del projecte i els compromisos assumits per i entre les parts en relació al desenvolupament i                 
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explotació futur del projecte. 

Característiques de la convocatòria 

Aquesta convocatòria està destinada a aquells projectes vinculats a l’àmbit de l’audiovisual, els mitjans de               
comunicació i les indústries creatives, amb un model de negoci viable, que mostrin un component               
innovador en almenys una de les següents parts del procés de desenvolupament: disseny, producció,              
gestió, promoció, distribució, explotació i relació amb els espectadors-usuaris-consumidors. 

Característiques dels projectes: 

1. Ha de tenir un impacte en el sector audiovisual, dels mitjans de comunicació o de les indústries                 
creatives. 

2. Ha de mostrar un element innovador en l’àmbit tècnic, tecnològic, de programació o en la seva                
concepció.  

3. Ha de mostrar que és susceptible de tenir una utilitat, un impacte o una finalitat com a mínim per a un                     
dels àmbits, sectors i col·lectius següents: 

a. Funcionament, programació, estratègies de promoció i explotació de continguts de BTV 
b. Professionals de BTV 
c. Ciutadans de Barcelona 
d. Professionals del sector dels mitjans i de les indústries creatives 

4. El projecte ha d’aportar tota la informació sol·licitada que es descriu en les característiques de l’apartat                
«Presentació de sol·licituds i documentació». 

5. No s’acceptaran projectes que no compleixin tots els requisits anteriors. 

6. BTV es reserva el dret a suspendre o deixar sense efecte la Convocatòria en qualsevol moment, així                 
com a modificar les seves característiques, o la seva substitució. Si, per qualsevol causa, es produís                
aquesta circumstància, BTV n’informarà a través de la seva pàgina web. 

7. La convocatòria es farà pública a través de la web btv.cat.  

Mitjans i serveis oferts per BTV Media Lab als projectes seleccionats 

Els mitjans que ofereix el BTV Media Lab són: 

1. La cessió d’un espai al Canòdrom, Centre de Recerca Creativa de Barcelona (carrer Concepció Arenal               
165, 08027 Barcelona) per desenvolupar el projecte seleccionat per a 4 professionals màxim (per              
projecte) consistent a disposar de: 

a. Un espai per al desenvolupament del projecte per a cada membre del projecte (taula, cadira,               
telefonia fixa i connectivitat online per cable i wi-fi) 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. 

b. Serveis adjunts de l’espai de desenvolupament del projecte (accés a la sala de reunions i               
altres espais del Canòdrom, servei de recepció i neteja). 

c. Serveis de proveïments generals (calefacció, consum elèctric, aigua i electricitat). 

2. Disposar d’un servei d’assessorament continu format per l’equip de coordinació del BTV Media Lab, del               
Canòdrom i un assessor extern especialitzat quan sigui necessari. 

3. L’adquisició de productes, estris i/o serveis per aconseguir els objectius del projecte, valorats en un               
màxim de 7.000 euros + IVA per projecte, depenent de les característiques de cada projecte i de la                  
capacitat de l’entitat convocant. El resultant de la inversió un cop finalitzat el projecte serà propietat de                 
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BTV. 

4. Accés preferent als tallers i a les sessions divulgatives organitzades pel BTV Media Lab i el Canòdrom                 
(en funció de les places disponibles). 

La durada de cada projecte presentat ha de ser com a mínim de 3 mesos i com a màxim de 9, amb la                       
possibilitat d’una pròrroga (sempre que les dues parts així ho acordin). 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL. En el cas que, com a conseqüència del desenvolupament del projecte             
sorgeixin programes de televisió o obres protegides per la normativa reguladora de la propietat              
intel·lectual, la titularitat dels drets patrimonials derivats de les mateixes correspondrà als beneficiaris, si              
bé BTV disposarà d’un dret de primera emissió o explotació a títol gratuït, en els termes que es                  
determinaran en l’acord de col·laboració.  
 
PROPIETAT INDUSTRIAL. Igualment dins el marc de desenvolupament del projecte, poden sorgir            
invencions industrials susceptibles de ser patentades com a patents o models d’utilitat, o en el seu cas                 
registrades com a Disseny Industrial (en endavant conjuntament denominades les INVENCIONS). En tals             
supòsits, la titularitat de les INVENCIONS correspondrà al beneficiari, si bé BTV disposarà d’un dret d’ús no                 
exclusiu i gratuït sobre les mateixes, en els termes que es determinaran en l’acord de col·laboració.  
 
Procediment d’adjudicació dels projectes 

La convocatòria per a l’adjudicació dels espais de desenvolupament de projectes s’haurà de regir per les                
normes següents: 

1. Les bases són les publicades al web www.btv.cat.  

2. Una comissió avaluadora que serà presidida pel director de BTV valorarà les sol·licituds tenint en               
compte els criteris d’avaluació dels projectes.  

3. El nombre de projectes acceptats variarà depenent de les necessitats estratègiques i dels recursos de               
BTV Media Lab.  

 

Presentació de sol·licituds i documentació 

El termini per presentar les sol·licituds via correu electrònic o a l’adreça postal finalitzarà a les 12 h de l’1                    
de febrer de 2017.  

Documentació per poder accedir a la convocatòria:  

1. Breu descripció del professional / l’empresa / la institució, i de la trajectòria fins al moment (màxim 500                  
paraules). 

2. Motivacions de la presentació a la convocatòria (màxim 300 paraules). 

3. Dades sobre el projecte: 

a. Dades del sol·licitant (Nom i cognoms, dades de contacte, DNI o NIF) 
b. Resum del projecte (màxim 600 paraules). 
c. Objectius (màxim 600 paraules) 
d. Metodologia (descripció del procés de desenvolupament)  
e. Necessitats tecnològiques (màxim 1.200 paraules) 
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f. Públic/usuari objectiu del projecte (a qui s’adreça: sector o col·lectiu) 
g. Model de negoci 
h. Calendari d’execució del projecte 
i. Pressupost 

Llocs de presentació de sol·licituds i documentació:  

a. A l’adreça de correu electrònic medialab@btv.cat 
b. A la seu de BTV (plaça Tísner 1, 08018 Barcelona), de dilluns a divendres de 9 a 14 h. La                   

documentació s’haurà de lliurar en un sobre tancat adreçat a «BTV Media Lab».  
 
L’òrgan competent podrà requerir l’interessat que, en un termini de cinc dies esmeni els defectes               
observats, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seva sol·licitud. 
 

Fase de selecció de projectes 

Quan es produeixi una vacant en un dels espais del BTV Media Lab, BTV iniciarà automàticament el procés                  
de selecció i adjudicació pertinent entre les sol·licituds presentades i registrades en un termini no superior                
als 20 dies un cop formalitzada la vacant. El projecte adjudicat haurà estat valorat prèviament per la                 
Comissió d’Avaluació.  

La Comissió d’Avaluació està formada per: 
 
●Director de BTV: Sergi Vicente 
●Directora d’Estratègia  i Participació de BTV: Rosa Alba Roig 
●Director Tècnic de BTV: Jordi Colom 
●Coordinador del BTV Media Lab: Lau Delgado 

Tots els projectes seran valorats d’acord amb els tres criteris següents: 

1. Que el projecte aporti tota la informació sol·licitada que es descriu en les característiques de l’apartat                
«Presentació de sol·licituds i documentació» 

 
2. Que el projecti mostri un component innovador o diversos com a mínim en una de les parts següents: 

a. Disseny 
b. Producció  
c. Promoció  
d. Distribució 
e. Explotació  
f. Relació amb els espectadors/usuaris/jugadors/consumidors. 

 
3. Que el projecte mostri tenir una utilitat, un impacte o una finalitat com a mínim per a un dels                   

destinataris següents:  

a. Funcionament, programació, estratègies de promoció i explotació de continguts de BTV 
b. Professionals de BTV 
c. Ciutadans de Barcelona  
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d. Per als professionals del sector dels mitjans i de les indústries creatives. 
 
4. Que el projecte centri el seu desenvolupament en un dels camps estratègics de BTV següents: 

a. Realitat virtual 
b. Televisió immersiva 
c. Realitat augmentada 
d. Tecnologia Full HH, 4K i Ultra HD 
e. Tecnologia dron 
f. Aplicacions mòbils  
g. Internet de les coses 
h. Ludificació i videogaming 
i. Nous sistemes de distribució de continguts 
j. Nous formats publicitaris 
k. Nous mecanismes d’explotació de continguts i dades 
l. Nous sistemes de participació a la xarxa i en dispositius mòbils 
m. Visualització i anàlisi de dades  
n. Nous mecanismes de quantificació d’audiència de mitjans i social media  

 
Els projectes acceptats seran puntuats amb un màxim de 10 punts, a efectes de prioritzar-ne l’entrada, i                 
amb els criteris i les puntuacions màximes següents: 

• Grau d’innovació del producte o servei (3 punts)  
• Grau d’adequació del projecte als camps estratègics de BTV (2 punts) 
• Grau d’adequació del projecte als requisits de la convocatòria (2 punts)  
• Grau de viabilitat econòmica del projecte (1 punt)  
• Iniciativa empresarial promoguda per dones i/o menors de 25 anys (1 punt)  
• Iniciativa empresarial promoguda per persones amb discapacitat (0,5 punts)  
• Iniciativa empresarial impulsada per membres de comunitats amb orígens fora de la UE (0,5              

punts) 
 

Obligacions dels beneficiaris  

Són obligacions dels beneficiaris: 

1. Iniciar i justificar l’activitat del projecte i accedir a l’ocupació efectiva de l’espai de desenvolupament del                
projecte en un termini màxim de 30 dies des de la signatura de l’acord de col·laboració.  

2. Acceptar un seguiment constant per part del responsable del BTV Media Lab.  

3. Lliurar a BTV una memòria del projecte un cop finalitzat. 

4. El beneficiari no podrà cedir ni subarrendar l’espai de desenvolupament de projectes ni els serveis               
adjunts en la convocatòria.  

5. Cedir els drets de propietat intel·lectual o industrial, en els termes abans esmentats, a favor de BTV. 
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6. Garantir, amb plena indemnitat per a BTV, que el projecte és original i que és de l’autoria del                  
beneficiari, i que el projecte no vulnera cap normativa ni els drets, de qualsevol naturalesa, de tercers.  

7. Igualment, el beneficiari garanteix expressament que cap dret de propietat intel·lectual o industrial             
relatiu a, o derivat de, aquest, ha estat cedit o autoritzat a tercers, i que el projecte, ni en la seva                     
totalitat ni en part, ha estat premiat, presentat, dut a terme, ofert a, o realitzat per, tercers, amb                  
anterioritat o posterioritat a la convocatòria de 2016 de projectes innovadors per a BTV Media Lab.  

8. Mitjançant la participació en el concurs, i l’acceptació d’aquestes bases, el participant atorga el seu               
consentiment exprés per tal que BTV pugui utilitzar la seva imatge, nom i/o veu amb la finalitat de                  
promocionar i/o publicitar, en qualsevol mitjà, canal i suport, BTV, l’espai Media Lab i les seves                
iniciatives, i els projectes. BTV no utilitzarà la imatge, nom i/o veu dels sol·licitants per a altres finalitats                  
sense el previ consentiment d’aquests. 

 

Incompliments 

Es consideren incompliments de les obligacions dels usuaris:  

1. La falsedat en les dades aportades. 
2. L’incompliment del projecte presentat i de tot el que estableixen les normes internes. La comissió de               

seguiment estarà presidida pel director de BTV i els tècnics de l’empresa que s’hi puguin nomenar. 
 
Dades de caràcter personal 

De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,                
BTV informa els participants que les dades facilitades seran incorporades en fitxers de titularitat              
d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA SPM, tractades amb la finalitat de gestionar la seva               
participació en la convocatòria, Els participants podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació             
i oposició enviant una carta a la següent adreça: plaça Tísner 1, 08018 Barcelona, o enviant un correu                  
electrònic a medialab@btv.cat, adjuntant una fotocòpia del seu DNI/NIE, i indicant quin dret desitja              
sol·licitar i el contingut de la seva petició. 
 
  
Acceptació i Fur 

El curs de la sol·licitud implica l’acceptació íntegra i incondicional d’aquestes condicions per part del               
sol·licitant. 
 
Aquestes bases seran interpretades de conformitat a la normativa que resulti d’aplicació. Per qualsevol              
discrepància, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
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