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 Convocatòria 2022 

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) contempla en el seu Pla 

Estratègic 2022-2025 la creació, amb el suport de la Direcció General de Transferència del 

Coneixement (DGT) de la Generalitat de Catalunya, dels Premis Joan Roget, que tenen 

per finalitat el reconeixement d’accions vinculades a la transferència de coneixement 

considerades com a casos d’èxit del sistema per la seva aportació al desenvolupament 

econòmic i social d’investigadors o tècnics individuals, juntament amb les institucions a les 

quals pertanyen. Per la seva banda, la DGT té entre els seus objectius, el de promoure la 

col·laboració transversal i transdisciplinària de manera sistèmica per mitjà de nous 

mecanismes de col·laboració (aliances, partenariats, corredors d'innovació, hubs, etc.) 

entre els agents clau de l'ecosistema de transferència i innovació de Catalunya. 

Aquests premis posen en valor persones, projectes i entitats que han demostrat un major 

potencial en les seves aportacions, amb una valoració significativa de l’impacte aconseguit 

durant la seva trajectòria investigadora, la capacitat de fer arribar el seu treball a l’aplicació 

pràctica i també el grau de connexió amb els usuaris potencials del coneixement generat. 

Per tot això, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació convoca els Premis Joan 

Roget en les següents categories: 

a) Premi Joan Roget a un treball de recerca col·laborativa en transferència

b) Premi Joan Roget a un cas d’èxit de transferència de coneixement

c) Premi Joan Roget a un cas d’èxit d’aplicació d’una tecnologia transferida
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BASES REGULADORES DEL PREMI JOAN ROGET 

1. Categories: objecte i requisits específics

a) Premi Joan Roget a un treball de recerca col·laborativa en

transferència

i) Objecte

Aquesta categoria té com objectiu reconèixer el millor treball d’R+D+I realitzat en 
col·laboració, publicoprivada o publicopública, presentat en forma de publicació 
científica, tesi doctoral, informe, patent, o qualsevol altra forma de presentació de 
resultats, per tal d’incentivar i recompensar l’esperit innovador i emprenedor del 
personal científic i tècnic que treballa a les institucions de recerca del sistema 
català d’R+D+I. 

ii) Requisits

Hi podran presentar candidatures els/les autors/autores del treball. Els projectes 
o casos presentats han de tenir una antiguitat com a màxim de cinc anys.

b) Premi Joan Roget a un cas d’èxit de transferència de coneixement

i) Objecte

Aquesta categoria té com objectiu reconèixer un cas d’èxit de transferència 
de coneixement mitjançant un acord de llicència, la creació d’una empresa 
o qualsevol altra forma de transferència que suposi un pas significatiu
d’aplicació real. El seu objecte és reconèixer la importància, impulsar i
donar notorietat a la translació dels resultats de la recerca en innovació i
transferència del coneixement a la societat i destacar-ne l’increment del
potencial socioeconòmic i del benestar.

ii) Requisits

Hi podran presentar candidatures tots els agents del sistema català de recerca i 
innovació: universitats, centres de recerca, centres tecnològics, instituts 
universitaris de recerca, parcs científics, entre d’altres. Els projectes o casos 
presentats han de tenir una antiguitat com a màxim de cinc anys. 
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c) Premi Joan Roget a un cas d’èxit d’aplicació d’una tecnologia
transferida

i) Objecte

Aquesta categoria té com objectiu reconèixer, un cas d’èxit empresarial o 
institucional amb un coneixement transferit i que hagi arribat a la seva 
aplicació real entre els usuaris potencials, mitjançant la forma de producte 
o servei, al mercat i/o a la ciutadania.

ii) Requisits

Hi podran presentar candidatures empreses, administracions públiques i entitats 
sense ànim de lucre. Els projectes o casos presentats han de tenir una antiguitat 
com a màxim de cinc anys. 

2. Presentació de candidatures

La presentació de candidatures es realitzarà a través de la pàgina web de la Fundació 

Catalana per a la Recerca i la Innovació (premisjoanroget.fundaciorecerca.cat) on es 

troba disponible tota la informació necessària sobre com tramitar la candidatura i 

trametre la documentació. 

Un cop emplenat el formulari de sol·licitud i la descripció tècnica, i adjuntada la 

documentació corresponent, s’enviarà com a definitiva a través de la mateixa plataforma 

sense possibilitat de modificacions posteriors. 

Es poden presentar tantes candidatures com es consideri i en totes les categories sense 

restricció. No obstant això, un projecte només pot ser guardonat en una categoria, 

concretament aquella on, segons els criteris de valoració recollits a les bases, obtingui la 

puntuació més elevada.  

3. Documentació requerida

a) Per a totes les categories: dades identificatives dels sol·licitants, dades generals,

descripció del treball o el cas d’èxit, impacte generat, localització geogràfica de la unitat

que realitza la recerca, àmbit científic i d’aplicació i dades addicionals que es considerin

valorables (mèrits, trams de transferència, visibilitat en premsa, divulgació en congressos,

outreach, etc.)

b) Documents acreditatius dels criteris de valoració generals i específics.

https://premisjoanroget.fundaciorecerca.cat
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4. Criteris de valoració generals 

a) Formes de protecció de la propietat intel·lectual i/o industrial 
b) Currículum Vitae (CV)  
c) La necessitat o les necessitats del mercat i/o de la ciutadania que l’entitat vol adreçar 
d) Desenvolupament total o parcial amb fons competitius 
e) Impacte social 
f) Rellevància per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible  
 

 

5. Criteris de valoració específics 

a) Premi Joan Roget a un treball de recerca col·laborativa en 
transferència 

 
i. Mercat i aplicabilitat del que recull l’obra 

ii. Vinculació amb un grup SGR, institució ICREA o beneficiari d’un ajut ERC 

iii. Beneficiari d’ajuts públics autonòmics, estatals i europeus 

iv. Publicació en revistes d’alt impacte 

v. Difusió en mitjans en qualsevol classe de suport 

vi. Presentació en congressos, fòrums i fires amb especial èmfasi amb aquells 
relacionats amb la innovació i la transferència del coneixement 
 
 

b) Premi Joan Roget a un cas d’èxit de transferència de coneixement 
 
i. Pla de desenvolupament o pla de negoci amb la inclusió de possibles clients, públics 

o privats, interessats 

ii. Facturació per drets d’autor (royalties) 

iii. Generació de valor socioeconòmic: increment de contractes, línies d’investigació, 

nous departaments, ampliació d’equips, nombre de treballadors R+D+I, etc. 

iv. Creació d’empreses derivades (spin-offs) o d’empreses emergents (start-
ups) 
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c) Premi Joan Roget a un cas d’èxit d’aplicació d’una tecnologia
transferida

i. Grau d’innovació del producte o servei

ii. Escalabilitat

iii. Principals clients i/o socis

iv. Facturació i/o contractes

v. Grau d’internacionalització del producte o servei

6. Dotació econòmica

El premi consisteix en un diploma acreditatiu i la quantitat de 5.000 euros (subjecte als 
impostos corresponents) per a cadascuna de les categories. 

7. Termini de presentació

El termini de presentació de candidatures finalitzarà dilluns 21 de novembre de 2022, a les 
14.00 hores. 

8. Composició del jurat i resolució

El jurat estarà integrat per quatre experts de reconegut prestigi en l’àmbit de la 
col·laboració publicoprivada i la transferència del coneixement, per un secretari i per un 
president. En serà president, el director general de la Direcció General de Transferència 
del Coneixement i, actuarà com a secretari, amb veu i sense vot, el director general de la 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.  

El jurat resoldrà el nom de les entitats guanyadores abans del 15 de desembre de 2022 i 

els guardonats es faran públics a través de la pàgina web de l’FCRI 

(premisjoanroget.fundaciorecerca.cat). Els premis es poden declarar deserts. 

Els premis es lliuraran mitjançant la celebració d’un acte públic. 

https://premisjoanroget.fundaciorecerca.cat
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9. Enregistrament de la imatge i veu dels premiats en l’acte d’entrega de premis 
 
Durant l’acte d’entrega de premis s’enregistrarà la imatge dels premiats i es publicarà de 
forma indefinida a la pàgina web de les entitats organitzadores i col·laboradores (que 
s’indiquen a la pàgina web de l’FCRI en l’apartat dels premis o en el microsite que es pugui 
obrir a l’efecte) i a les seves xarxes socials d’aquestes, amb la finalitat de donar publicitat 
a l’esdeveniment. També podrà lliurar-se imatges als mitjans de comunicació per a la 
difusió de l’esdeveniment. 
 
Els participants autoritzen expressament a l’FCRI per a l’enregistrament i ús de la imatge 
enregistrada en els termes esmentats, tot renunciant a qualsevol remuneració per aquest 
ús. 

 

 

10. Clàusula de protecció de dades de caràcter personal 
 

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 

informem que totes les dades personals facilitades per les persones participants en els 

Premis seran incorporades al sistema de tractament titularitat de la FUNDACIÓ 

CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRI), amb CIF G-58.285.784 i amb 

domicili al passeig Lluís Companys núm. 23, 08010 de Barcelona, amb la finalitat de 

gestionar la seva participació en aquesta edició dels premis. La base legítima del 

tractament deriva de la presentació de la candidatura. 

Així mateix, les dades personals dels guanyadors, amb inclusió expressa de les imatges 

preses a l’acte de lliurament dels premis, seran usades per a fer difusió de l’activitat, 

podran ser publicades a la pàgina web de les entitats organitzadores i col·laboradores (que 

s’indiquen a la pàgina web de l’FCRI en l’apartat dels premis o en el microsite que es pugui 

obrir a l’efecte) i a les seves xarxes socials, amb la finalitat de donar publicitat a 

l’esdeveniment, així com a diversos mitjans de comunicació. 

Les imatges que els guanyadors pugin a les xarxes poden ser utilitzades pels 

organitzadors, com a element de difusió, per fer una exposició o qualsevol activitat que 

sigui d’interès per als organitzadors. 

L’FCRI informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari 

per a la tramitació i gestió de la convocatòria i durant el termini de prescripció legal que 

sigui d’aplicació.  

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les dades de la persona interessada 

no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que 

tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades. 
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Les persones interessades podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 

limitació i oposició al tractament de les seves dades així com el dret a revocar el 

consentiment prestat, mitjançant un escrit adreçat a la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA 

RECERCA I LA INNOVACIÓ, passeig Lluís Companys núm. 23, 08010 Barcelona o 

a l’adreça electrònica següent: lopd@fundaciorecerca.cat, incloent-hi el nom i 

cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia DNI i dret exercitat. 

Així mateix, també informem que les persones interessades es podran adreçar a l'Autoritat 
de Control competent per a presentar la reclamació que considerin oportuna. 

11. Acceptació de les bases

La participació en aquests premis suposa la plena acceptació d’aquestes bases. 

Barcelona, 4 d’octubre de 2022 

Jordi Mas i Castellà 

Director general 

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 

mailto:lopd@fundaciorecerca.cat



