
“PREMI INNOVACC EN L’ÀMBIT CARNI” 
SISENA EDICIÓ (CURS 2021-2022) 

 
INNOVACC és el clúster català de la carn i la proteïna alternativa. L’entitat és una associació sense ànim de lucre que 
forma part del Programa Catalunya Clústers de la Generalitat de Catalunya, pertany al registre d’Agrupacions 
Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, i té la certificació Bronze Label de l’European Secretariat for 
Cluster Analysis (ESCA). 
 
INNOVACC es va crear l’any 2008 i, des de llavors, ha crescut i s’ha anat consolidant com a clúster d’aquest sector per a 
tot Catalunya. L’entitat reuneix empreses de tota la cadena de valor a més d’institucions relacionades amb el sector 
situades a l’entorn de les empreses (universitats, cambres de comerç, centres d’R+D+i, associacions professionals...). 
L’objectiu principal del clúster és enfortir la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació.  
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA: 
 
1. Objectius i organitzadors 

El “Premi INNOVACC en l’àmbit carni” té com a objectiu incentivar projectes d’innovació tecnològica dins l’àmbit educatiu 
català enfocat al sector carni i promoure la cultura de la carn. 
Aquest premi pretén ser el reconeixement:  

- A la tasca realitzada per l’estudiant i pel tutor i departament del centre educatiu al qual pertany, quan es realitza 
el projecte final d’estudis. 

- Als treballs realitzats per a la promoció de la cultura de la carn. 
L’Associació catalana d’innovació del sector carni porcí “INNOVACC” organitza el Premi. 
 
 
2. Categories del premi. 

S’estableixen dues categories del premi: Premi Batxillerat/FP/Universitat i Premi Promoció de la cultura de la carn. 
 
El Premi Batxillerat/FP/Universitat van dirigits a l’estudiant (o grup d’estudiants*) que hagi realitzat el projecte final 
d’estudis i al centre educatiu que ha tutoritzat el projecte. 
 
El Premi Promoció de la cultura de la carn va dirigit a la persona (o grup de persones*) que hagi realitzat un projecte de 
promoció de la cultura de la carn. 
 
*Es podran presentar projectes col·laboratius on hi hagin participat més d’un autor.   
 
 
3. Requisits i documentació. 

Poden participar al premi: 
 

I. A la categoria “Premi Batxillerat/FP/Universitat”, estudiants de Batxillerat, Formació Professional i Universitat que 
hagin presentat el Projecte/Treball final d’estudis** entre el dia 1 de gener de 2019 i el 30 de setembre de 2022 
(no es podran tornar a presentar projectes que s’hagin presentat en convocatòries anteriors). Tots els alumnes 
han de presentar el Projecte/Treball final d’estudis a un centre educatiu de Catalunya.  
**Inclou també Projectes de Treballs de Pràctiques en empreses, sempre que aquests treballs, s’hagin entregat 
també al centre educatiu i formin part de l’avaluació de l’alumne. 
 
És imprescindible que el projecte estigui dirigit al sector carni*** i suposi una innovació tecnològica tangible i 
aplicable. 
***Inclou tant la cadena de valor principal (granges, escorxadors, sales de desfer, elaboradors de productes 
carnis) com de tots els serveis auxiliars (genètica, pinsos, additius, maquinària, automatització, solucions 
d’higiene, envasos i embalatges, logística, energia, gestió de residus i subproductes, etc). S’admetran projectes 
relacionats amb porcí o altres especies animals o productes anàlegs “sense carn” 

 
II. A la categoria “Premi Promoció de la cultura de la carn”, qualsevol persona física amb domicili a Catalunya. 

 
El material necessari a presentar és: 
 

a) Carta notificant l’entrega de la documentació conforme es vol optar al premi. La carta ha d’incloure: el títol del 
projecte i la firma del sol·licitant. En el cas de les categories “Premi Batxillerat/FP/Universitat” caldrà incloure 
també la firma del tutor, i el segell del centre educatiu.  
Nota: es pot utilitzar el model de carta que estarà disponible a www.innovacc.cat  

 
b) Memòria tècnica. (es pot entregar en format paper, però també és obligatori entregar-ho en format “pdf” amb un 

màxim de 20 MB). Els apartats mínims i imprescindibles que ha de contenir el document són: 



- Portada indicant el títol del projecte, nom de l’autor (i nom del tutor i nom del centre educatiu, en 
projectes que optin al Premi Batxillerat/FP/Universitat) 

- Índex 
- Breu descripció del projecte  
- Objectius 
- Metodologia de treball 
- Resultats i conclusions 
- Documents gràfics (vídeos, imatges, simulacions, etc.). En el cas de la Categoria “Premi Promoció de la 

Carn” és valorarà especialment la documentació gràfica aportada. 
Opcionalment es poden presentar documents annexos per tal de reforçar el contingut de la memòria (cal 
entregar en format pdf en un únic arxiu junt amb la memòria i respectant el màxim de 20 MB).  
 

c) A les categories “Premi Batxillerat/FP/Universitat” caldrà una Carta del tutor justificant que la solució d’innovació 
tecnològica és tangible, aplicable, i de probable interès pel sector alimentari carni. La carta ha d’incloure la firma 
del tutor, i el segell del centre educatiu (document original o amb certificat digital). 

 
d) OPCIONAL. A la categoria “Premi Batxillerat/FP/Universitat” es podrà presentar una Carta del responsable de 

l’empresa on l’estudiant hagi realitzat una part important del projecte, on s’indiqui per part de l’empresa el tipus 
de tasca realitzada i l’aplicabilitat de la solució. La carta ha d’incloure la firma del responsable de l’empresa, i el 
segell de l’empresa (document original o amb certificat digital). 
 

En relació als punts c) i d) la solució d’innovació tecnològica desenvolupada, s’haurà de mostrar al jurat a les 
instal·lacions dels centres educatius o en un altre lloc a determinar (per exemple a l’empresa on s’hagi realitzat bona part 
del projecte), si el jurat ho considera necessari. 
 
La documentació recollida no es retornarà als candidats dels projectes. 
 
 
4. Termini i lloc de presentació de les candidatures 

El termini de presentació de candidatures s’obrirà des del moment de la publicació de les presents bases a la web 
www.innovacc.cat i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2022. 
 
Les sol·licituds es presentaran a les oficines d’INNOVACC (presencialment o per correu electrònic) a:  

INNOVACC (Edifici DINÀMIG)  
adreça: C/ Tomàs Lorenzana, 15, baixos. 17800 OLOT. Tel.: 972 27 25 97 
correu-e: innovacc@olot.cat  

 
Les avaluacions dels projectes es realitzaran fins al 30 de novembre de 2022. 
 
 
5. Jurat 

El jurat estarà format per un grup d’experts del sector carni català que escollirà la Comissió Permanent d’INNOVACC i és 
a través d’aquest jurat que es definirà el guanyador/a del premi. 
 
 
6. Criteris de valoració 

I. Pel “Premi Batxillerat/FP/Universitat”, es valorarà amb un màxim de 100 punts segons els següents criteris: 
 

Grau d’innovació de la solució 25 punts 
Aplicabilitat de la solució a l’empresa 25 punts 
Contribució de la solució a la internacionalització del sector 10 punts 
Millora social de la innovació (seguretat laboral, seguretat alimentària, sostenibilitat mediambiental, 
reducció de malbaratament d’aliments, etc) 

10 punts 

Realització d’una part important del projecte en una empresa 10 punts 
Altres aspectes a valorar a criteri del jurat 20 punts 

 
Nota: Alguns exemples d’innovació tecnològica del sector carni, d’acord amb el Pla Estratègic d’INNOVACC 2016-2019, 
podrien ser solucions relacionades amb: nous productes, nous processos productius per aconseguir optimitzar la línia de 
producció, innovació en sistemes de control de qualitat, nous envasos o sistemes d’envasament per la carn de porcí, 
innovació en selecció genètica, innovació en alimentació animal, innovació en benestar animal, innovació en higiene i 
seguretat alimentària, innovació en saludabilitat, innovació en sistemes de traçabilitat, innovació en tractament i gestió de 
residus i subproductes, innovació en sistemes de reducció de petjada de carboni i de petjada hídrica, innovació logística, 
innovació en sistemes de compra i de venda, innovació en la funcionalitat dels productes per al consumidor, etc.  
 
 



II. Pel “Premi Promoció de la cultura de la carn”, es valorarà amb un màxim de 100 punts segons els següents 
criteris: 

 
Originalitat del treball (contempla aspectes gastronòmics, sociològics, antropològics, econòmics, 
històrics, mediambientals...) 

25 punts 

Impacte sectorial de la difusió del treball a través de les empreses/institucions del sector carni 25 punts 
Repercussió social del treball, reforç de la imatge de la carn/productes carnis, creació de noves 
receptes o formes de consum, millora de la preparació i l’experiència de consum (e.g. maridatges)  

20 punts 

Contribució del treball a la internacionalització del sector  10 punts 
Altres aspectes a valorar a criteri del jurat 20 punts 

 
 

7. Dotació del premi 

Per a cada categoria, els premis consisteixen en: 
 

 Premi Batxillerat/FP/Universitat: 10.000 €, repartits al 50% entre l’estudiant i el centre educatiu que han 
realitzat el projecte. 
També s’oferirà, als estudiants guanyadors, la possibilitat de formalitzar un contracte de treball en una empresa 
del sector carni català. 

 
 Premi Promoció de la cultura de la carn: 5.000 € 

 
Nota: En funció de la qualitat dels projectes i a criteri del Jurat, podria haver-hi repartiment de la dotació de cada 
categoria per als/les guanyadors/es i també per a alguns/es finalistes.  
 
 
8. Comunicació i entrega del premi 

La comunicació dels finalistes a guanyador/a del premi es realitzarà com a màxim el dia 30 de novembre de 2022 a 
través de la pàgina web d’INNOVACC i personalment als estudiants i tutors finalistes del premi. 
 
Abans de finalitzar l’any 2022, es preveu la celebració d’un acte d’entrega del premi, on s’hi convidaran a tots els 
candidats/es que hagin optat a l’ajut, així com als socis d’INNOVACC i altres persones vinculades amb el sector carni 
català. En aquest acte es presentaran els projectes finalistes i, finalment, es comunicarà la candidatura guanyadora. 
 
 
9. Pagament del premi 

El pagament del Premi es farà mitjançant transferència bancària al compte bancari dels guanyadors/es, en el termini 
màxim de tres mesos a comptar des de la data de comunicació del premi.  
 
El premi anirà subjecte a les obligacions fiscals vigents. 
 
 
10. Obligacions dels candidats 

Acceptar les bases del concurs. 
 
Garantir l’exactitud de les dades i el compliment dels requisits legals que s’assenyalen en aquestes bases. La falsedat de 
dades o l’incompliment dels requisits donarà lloc a la devolució del premi percebut. 
 
 
11. Disposicions complementàries 

a) Aquestes bases han estat aprovades per la Junta Directiva d’INNOVACC el dia 20 de setembre de 2021. 
b) Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es procedirà a comprovar que cada 

sol·licitant aporti la documentació requerida. En cas que es detecti alguna deficiència en la documentació presentada 
juntament amb la sol·licitud, l’organització requerirà al sol·licitant perquè presenti aquesta documentació en un 
termini màxim de 10 dies, i es descartaran aquelles sol·licituds que presentin algun tipus d’errada o deficiència. 

c) El jurat es reserva el dret de demanar als candidats informació addicional o aclariments sobre el seu projecte. Una 
vegada elaborada la llista de sol·licituds acceptades, el jurat iniciarà la seva valoració. La resolució del jurat serà 
pública i inapel·lable. Hi ha la possibilitat que algun premi quedi desert, quan no existeixin candidatures que reuneixin 
els requisits mínims o no s’adeqüin als criteris de valoració. En cas d’empat entre més d’un projecte es repartirà la 
quantia del premi de forma equitativa. 

d) Els sol·licitants de projectes presentats accepten que INNOVACC i el/s patrocinador/s facin difusió pública de la seva 
candidatura al premi, sempre amb aspectes relacionats amb els propi premi (tipus i nombre de projectes presentats, 
la descripció breu del projecte que figuri en la memòria, guanyador/s, informació de l’acte d’entrega, etc.).  



- En el cas del “Premi Batxillerat/FP/Universitat”, es garanteix que qualsevol altre documentació i informació 
proporcionada per l’estudiant i el tutor del Projecte serà tractada amb la màxima confidencialitat. En cas 
d’algun tipus de difusió i/o publicació del contingut del projecte, per part d’INNOVACC i/o el/s patrocinador/s, 
caldrà prèviament l’autorització expressa de l’estudiant/s autor del projecte i del seu tutor. 

- En el cas del “Premi Promoció de la cultura de la carn l’autor/s del projecte guanyador accepta que 
INNOVACC i els seus associats puguin fer difusió del treball. 

e) INNOVACC serà responsable de resoldre qualsevol qüestió que es pugui presentar en relació amb la interpretació 
d’aquestes bases. 


