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1. CATEGORIES PREMI PRODUCTE INNOVADOR 

Aquestes bases són d'aplicació al Premi Producte Innovador en les categories següents: 

o Premi Producte Innovador en Connectivitat: l'objectiu d'aquesta categoria és 

reconèixer i valorar aquells productes/processos innovadors en els quals l'ús de 

tecnologies vinculades a la connectivitat i digitalització tingui un paper rellevant. 

o Premi Producte Innovador en Sostenibilitat: l'objectiu d'aquesta categoria és 

reconèixer i valorar aquells productes/processos innovadors que contribueixin al 

desenvolupament sostenible, a la reducció de l'impacte ambiental i a 

l’optimització de l'ús dels recursos.  

2. QUINS PRODUCTES PODEN POSTULAR-SE A PARTICIPAR-HI  

Poden optar al Premi Piscina & Wellness Barcelona 2021, en les 2 categories de Premi 

Producte Innovador, tots els productes i tots els processos que es presentin a aquesta 

convocatòria del concurs organitzada per FIRA BARCELONA.  

No s'hi poden presentar productes ni materials que hagin estat seleccionats finalistes en 

edicions anteriors.  

3. QUI POT POSTULAR EL PRODUCTE  

Els productes que vulguin optar a aquestes 2 categories de premi han de ser presentats 

per la persona física o jurídica (mitjançant el seu representant legal) titular del contracte 

de participació amb l'adjudicació d’espais on són exposats al Saló Piscina & Wellness 

Barcelona. La persona que presenti la proposta és responsable de la veracitat de la 

informació i del compliment de la legislació vigent en matèria de propietat industrial i 

intel·lectual.  

S'hi poden presentar totes les propostes que es considerin convenients, però cal fer una 

inscripció per a cada proposta.  

La inscripció als Premis només serà validada si s'entrega la documentació indicada a 

l'apartat 4.  

Els productes presentats els revisarà un jurat expert seleccionat per l'ASOFAP.  
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4. INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ 
Per participar en el Premi Producte Innovador de Piscina & Wellness Barcelona 2021 

s'haurà d'omplir el haurà d'emplenar el formulari que està en el següent link: 

https://solicitud.piscinawellness.com/ca/premi-producte/ amb la informació corresponent 

al Participant, la descripció del Projecte i la documentació complementària necessària 

per a la seva avaluació. 

Un cop inscrit es rebrà, al correu electrònic que s'hagi indicat en les dades d'inscripció, 

la confirmació d'aquesta inscripció. 

La informació s'ha d'emplenar íntegrament en castellà, en català o en anglès. No 

s'acceptaran propostes en cap altre idioma. Consultes sobre la convocatòria a 

awards@marketaad.com.  

La inscripció al premi és GRATUÏTA. Només es pot realitzar en línia i només serà vàlida 

si es lliura la documentació que es detalla dins dels terminis especificats en aquestes 

bases. 

5. PARTICIPACIÓ AUTOMÀTICA A L'ÀREA EXPOSITIVA 

D'INNOVATION ZONE  

Se seleccionaran 5 projectes finalistes de cada categoria (Premi Producte Innovador 

en Connectivitat i Premi Producte Innovador en Sostenibilitat) pel Comitè Tècnic 

que seran exposats dins de l'àrea Innovation Zone. Hi ha 2 modalitats de participació:  

5. a) PÒSTER: La selecció com a finalista fa que hi participi automàticament, amb 

presentació del producte en format pòster a l'àrea d'exposició del Producte Innovador 

dins de l'espai Innovation Zone. El pòster ha de contenir el nom de l'empresa i del 

producte, una descripció del producte i una fotografia.  

Aquesta modalitat és gratuïta.  

5. b) PÒDIUM: Presència del producte a la zona de pòdiums de l'àrea d'exposició de 

Producte Innovador dins de l'espai Innovation Zone. Aquesta modalitat té un cost de 

840 € + IVA.  

https://solicitud.piscinawellness.com/ca/premi-producte/
mailto:awards@marketaad.com
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6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL  

L'organització dels Premis es reserva el dret de reproduir informació i imatges de les 

propostes seleccionades i gravar-les en tots els suports documentals que consideri 

convenients amb finalitats informatives i divulgatives. Els autors sempre seran citats al 

peu de la proposta. Els participants han de presentar projectes originals que no 

infringeixin en cap cas els drets de tercers. En cas que es produeixi qualsevol reclamació 

en aquest sentit, FIRA DE BARCELONA queda exempta de qualsevol responsabilitat 

derivada d'aquestes reclamacions. Així mateix, els participants s'han de responsabilitzar 

de les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de propietat intel·lectual 

a les quals puguin estar inscrits.  

No es faran públiques les propostes presentades en aquesta convocatòria que no hagin 

estat seleccionades com a finalistes.  

7. TERMINIS DE PARTICIPACIÓ I CONSULTES 

El lliurament de la documentació final de les propostes inscrites finalitzarà a les 23:59 

hores, CEST, de l’11 d’octubre de 2021. 

Consultes sobre la convocatòria a awards@marketaad.com.   

8. COMITÈ DE SELECCIÓ I SECRETARIA TÈCNICA  

El Comitè de Selecció està format per professionals de reconeguda trajectòria i serà 
determinat per l'ASOFAP. La composició del Jurat es donarà a conèixer en l'acte de 
lliurament en què es faran públics els veredictes.  

El jurat pot sol·licitar, si ho considera oportú, informació addicional sobre les propostes 
presentades.  

La Secretaria Tècnica de la documentació sol·licitada per participar en el Premi Producte 
Innovador del Premi Piscina & Wellness Barcelona 2021 és marketAAD. 
(awards@marketaad.com).  

 

mailto:awards@marketaad.com
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9. CRITERIS DE SELECCIÓ  

El Comitè de Selecció atorgarà el Premi Piscina & Wellness Barcelona 2021 de 

Producte Innovador en Connectivitat al producte, sistema o servei que representi una 

aportació més rellevant a través d'un enfocament en el procés de construcció, ús, 

manteniment o rehabilitació de les piscines residencials, centres wellness i instal·lacions 

de piscines d'ús públic tenint en compte aspectes com ara la connectivitat, digitalització 

i projectes basats en innovació tecnològica d'alt impacte. A la categoria Premi Producte 

Innovador en Sostenibilitat es valorarà de manera explícita el producte o procés que 

aposti de manera clara per una utilització eficient dels recursos (aigua, energia i matèries 

primeres) i pel seu respecte del medi ambient durant tot el cicle de vida (fabricació, 

posada en marxa, utilització, destrucció i reciclatge).  

10. COMUNICACIÓ  

La Secretaria Tècnica dels premis comunicarà les propostes finalistes als participants 

dues setmanes abans de l'inici del Saló (data 15 de novembre).  

11. PREMI  

El Comitè seleccionarà un màxim de 5 propostes finalistes per cada categoria entre tots 

els productes presentats, i entre aquests finalistes, seleccionarà un guanyador amb base 

als criteris d'avaluació especificats a l’apartat número 9 de les bases. Els guanyadors 

de les dues categories rebran un guardó. A més, el guanyador del Premi Producte 

Innovador en Connectivitat rebrà un premi que consisteix a donar publicitat a l'empresa 

guanyadora a la revista Eurospapoolnews. Aquesta publicitat està valorada en una 

quantitat de 5.000 €. El nombre d'insercions publicitàries, formats d'anuncis i la seva 

planificació serà consensuada amb l'editor de la revista un cop hagi finalitzat el saló 

Piscina & Wellness Barcelona 2021. 

Els finalistes també rebran un diploma acreditatiu. 

Els premis no podran ser declarats deserts ni concedits ex aequo.  
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12. ENTREGA DE PREMIS  

La lectura del veredicte i el lliurament dels guardons es duran a terme en un acte durant 

el sopar de Gala dels Premis que tindrà lloc el 29 de novembre en el marc del Saló 

Piscina & Wellness Barcelona 2021 (pendent confirmar espai).  

Els productes guanyadors i els productes finalistes podran fer constar en la seva 

documentació tècnica la distinció aconseguida.  

13.INCIDÈNCIES  

Correspon exclusivament al Comitè resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir en 

relació amb l'adjudicació del Premi. Les decisions del Comitè són inapel·lables.  

14. ACCEPTACIÓ D'AQUESTES BASES  

La participació en els Premis Piscina & Wellness Barcelona 2021 de Producte Innovador 

comporta la plena acceptació d'aquestes bases. El Comitè estarà capacitat per resoldre 

qualsevol eventualitat no prevista.  

15. POLÍTICA DE PRIVACITAT I INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ 

DE DADES PERSONALS  

Responsable del tractament: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, amb CIF Q-

0873006-A i amb domicili a l'av. Reina Maria Cristina, s/n, 08004 Barcelona i les seves 

empreses participades Alimentaria Exhibitions, S. L. U. i Fira Barcelona International 

Exhibitions and Services, S. L.  

Finalitat: Tractar les seves dades en relació amb la participació en els Premis Call de 

Premi Producte Innovador Saló Piscina & Wellness Barcelona 2021 i enviar-li informació 

promocional i/o publicitària del Saló i de les activitats que s’hi duguin a terme, fins i tot 

pels mitjans electrònics. En sentit contrari, la finalitat del tractament també serà el 

manteniment de llistes de no enviament de comercials en cas que s'hagi comunicat que 

no es vol rebre informació promocional/publicitària per via electrònica. Finalment, també 

en el cas de manteniment de llistes de supressió/cancel·lació de dades en cas que hagi 

exercit el seu dret a la cancel·lació de les seves dades. Les seves dades es mantindran 

bloquejades i amb accés restringit durant el termini legal mínim establert.  
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Legitimació: Consentiment atorgat per l'interessat.  

Destinataris: No hi ha cessió de les seves dades a tercers.  

Drets: té dret a accedir, a rectificar i a suprimir les seves dades personals, així com els 

drets de portabilitat i de limitació del tractament que es detallen a la informació 

addicional.  

Informació addicional: pot consultar la informació addicional i detallada sobre 

protecció de dades a la nostra pàgina web www.firabarcelona.com, a l'apartat "Política 

de privacitat".  

LSSI: d'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la 

informació i de comerç electrònic, pot autoritzar l'enviament, per qualsevol mitjà, 

d'informació relacionada amb els nostres salons que sigui del seu interès.  

16. MODIFICACIÓ DE LES BASES  

FIRA DE BARCELONA es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment, qualsevol 

modificació, supressió i/o addició a aquestes bases.  

17. CAUSA DE FORÇA MAJOR  

L'organització es reserva el dret d'anul·lar el concurs, quan concorrin causes de força 

major que així ho aconsellin, sense que això pugui ser objecte de reclamació de cap 

mena.  

 
 


