
Premis Alumni UPF-BSM 
Bases dels Premis Alumni UPF- BSM 
Els Premis Alumni UPF-BSM es convocaran anualment per la Fundació Institut d’Educació Contínua, titular 
de la UPF Barcelona School of Management, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (d’ara endavant, 
la UPF-BSM), essent la primera convocatòria la corresponent a l’any acadèmic 2020-2021. 
 

Objecte 
Els Premis Alumni UPF-BSM tenen com a finalitat donar visibilitat a projectes personals o professionals 
dels Alumni de la UPF-BSM que hagin contribuït significativament a la societat. 
 

Destinataris i requisits de participació 
Els Premis Alumni UPF-BSM s'adrecen als Alumni de qualsevol dels màsters o postgraus d’un mínim de 15 
crèdits que imparteix la UPF-BSM i que presentin projectes que compleixin algun dels següents requisits: 
 

 Emprenedoria. Creació d’un model de negoci que aporta solucions per a la millora de la societat 
o el benestar planetari. 

 Intra-emprenedoria. Creació d’un projecte que permet la reorientació d’un negoci o d’un sector 
econòmic. 

 Comunitari. Projectes socials, sanitaris o econòmics amb un impacte clar en el seu territori. 
 Voluntariat. Creació o contribució en projectes de voluntariat rellevants en les desigualtats 

socials o el medi ambient. 
 
Els projectes, individuals o col·lectius, poden tenir caràcter unidisciplinar o pluridisciplinari, s’han 
d’emmarcar en un o diversos dels àmbits acadèmics de la UPF-BSM (ciències socials i humanitats, ciències 
de la salut i de la vida, comunicació i tecnologies de la informació o disseny) i han d’haver-se desenvolupat 
durant l’any 2020 i comptar amb indicadors de l’impacte social generat. 
 

Modalitat i àmbits d’actuació 
En els Premis Alumni UPF-BSM es valoraran els projectes que de manera demostrable hagin contribuït a 
generar canvis positius en benefici de la comunitat, a escala política, econòmica, cultural, tecnològica, 
mediambiental, sanitària i/o legal, i siguin potencialment escalables i susceptibles d’impactar en un alt 
volum de persones. 
 
Per aquesta primera edició dels Premis Alumni UPF-BSM 2020, es valoraran aquells projectes que formin 
part d’un o més dels següents àmbits d’actuació: 
 

1. Salut i qualitat de vida 
2. Sostenibilitat i medi ambient 
3. Igualtat de gènere 
4. Finances sostenibles 

 
Criteris de selecció dels projectes 
Finalitzat el termini  de presentació dels projectes, tots els treballs enviats seran avaluats a l’efecte de 
determinar la seva qualitat tenint en compte els següents criteris de valoració: 
 

1. La resolució d’una problemàtica social 
2. L’abast del projecte (geogràfic o per volum de persones, col·lectius...) 
3. El grau d’innovació del projecte presentat 

 
 

 



Premi 
Els premiats rebran un Diploma al Millor Projecte i un descompte del 100% d’un Curs Executive Education 
UPF-BSM del curs 21-22 d’un màxim de 1.200 € per a l’Alumni o una altra persona de l’equip del projecte 
guanyador. 

Calendari 
Presentació de candidatures: 
Les candidatures, individuals o col·lectives, es poden presentar fins al 30 d’abril de 2021. 
Per fer-ho s’ha d'enviar la informació que es detalla a continuació mitjançant el següent formulari. 

Informació a lliurar: 
Document 1 amb la següent informació: 

o Dades de l’Alumni (i, si s'escau, altres persones que formen part del projecte, màxim 4):
Nom i cognoms i e-mail.

o Resum de la iniciativa o actuació que inclogui descripció, objectius, resultats i abast.
o Especificar l’àmbit o àmbits d'actuació:
o Salut i qualitat de vida
o Sostenibilitat i medi ambient
o Igualtat de gènere
o Finances sostenibles

ANNEX. Documentació o evidències de les activitats dutes a terme en temes d'impacte social. 
(Arxiu PDF) 

Veredicte 
Els premis es donaran a conèixer en un acte que tindrà lloc a la UPF Barcelona School of Management el 
mes de maig o juny 2021 (data per concretar) i se'n farà difusió als canals de comunicació corporatius 
(xarxes socials, lloc web de la UPF Barcelona School of Management, Newsletter i altres). 

En aquesta edició es lliurarà un total d’1 Premi Alumni UPF-BSM. 

Confidencialitat 
La informació lliurada es tractarà amb absoluta confidencialitat, limitant el seu ús a la valoració del Jurat. 

Jurat 
El Jurat estarà format per les persones següents: 

Degà de la UPF Barcelona School of Management i/o vice degans/es 
Cap d’Àrea d’Estratègia i Emprenedoria 
Un/a representant dels antics alumnes proposat per Alumni de la UPF Barcelona School of 
Management 
Un/a expert/a de cadascuna de les àrees de coneixement de la UPF Barcelona School of 
Management 
Persona experta en l’àmbit de la Innovació 

La persona responsable del Departament Alumni de la UPF Barcelona School of Management actuarà com 
a secretària del Jurat. 

El Jurat podrà sol·licitar la informació o l'assessorament que consideri adient a les unitats acadèmiques i 
administratives de la UPF Barcelona School of Management i podrà declarar desert els Premis. 

El Jurat podrà convocar els finalistes a una entrevista prèvia. 

https://form.jotform.com/upf_bsm/premis-alumni


Dret d’imatge i difusió del nom i cognoms 
Els participants que hagin estat premiats amb els Premis Alumni UPF-BSM autoritzen i consenten 
expressament a la UPF-BSM per a reproduir, utilitzar, publicar i difondre la seva imatge en qualsevol mitjà 
de comunicació, inclosa internet i xarxes socials de la UPF-BSM, amb finalitats publicitàries i promocionals 
en relació exclusivament a la seva condició de finalistes dels presents Premis Alumni UPF-BSM, sense que 
aquestes activitats els confereixin dret de remuneració o cap benefici, amb excepció del lliurament del 
premi conforme a aquestes bases. 
 

Drets de propietat intel·lectual i industrial 
Cada participant en els Premis Alumni UPF-BSM garanteix a la UPF-BSM ser l'autor i titular de tots els 
drets, tant de propietat intel·lectual com industrial (marques, logotips, dissenys, continguts...) que 
s'incloguin o s'usin en els projectes presentats. Els participants manifesten no infringir el dret de propietat 
intel·lectual, industrial o qualsevol altre dret que pugui ostentar qualsevol tercer a Espanya o a l'estranger 
sobre els continguts, eximint a la UPF-BSM de qualsevol responsabilitat. La UPF-BSM no serà responsable 
de l'incompliment de qualsevol norma o de qualsevol infracció de drets de tercers efectuada pels 
participants en el marc dels Premis Alumni UPF-BSM. 
 

Protecció de dades 
1. Informació bàsica sobre Protecció de dades. 

 
1. Responsable: El responsable del tractament de les dades personals del participant en 

els Premis Alumni UPF-BSM és la FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA (d'ara 
endavant, “UPF-BSM”), fundació privada titular del centre docent privat d'ensenyament 
superior, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra denominat “UPF Barcelona 
School of Management”, amb domicili social a Barcelona, C/Balmes, 132.134, 08008 i 
amb correu electrònic de contacte a l'efecte de protecció de dades de caràcter personal 
rgpd@bsm.upf.edu. 
 

2. Finalitats i legitimació: 
UPF-BSM realitzarà el tractament de les dades de caràcter personal dels participants, en 
virtut de l'execució de les presents bases legals per a regular la participació en els 
Premis Alumni UPF-BSM, amb les finalitats següents: 

 Per a analitzar l'adequació del participant i poder realitzar un procés 
d'assignació per a la possible concessió del premi. 

 Per a complir els drets i obligacions que els Premis Alumni UPF-BSM implica per 
a la UPF-BSM i per al participant. 
 

3. Destinataris: No se cediran les dades personals del participant a tercers excepte 
obligació legal o en el seu cas i sempre que aquest accés i tractament de dades sigui 
imprescindible per a la prestació d'un servei concret a UPF-BSM. Sota aquest escenari, 
UPF-BSM en tot cas subscriurà el corresponent contracte d'encarregat de tractament 
amb cadascun de les terceres esmentades, els quals tractaran les dades exclusivament 
per a les finalitats que es determinin en cada cas. 
 

4. Conservació de les dades: Les dades personals del participant es conservaran durant el 
compliment dels drets i obligacions assumides per UPF-BSM i pel participant descrit en 
les presents bases legals. I una vegada finalitzat aquest, el termini necessari per a 
complir amb les obligacions legals aplicables. 

 
 
 

mailto:rgpd@bsm.upf.edu


5. Drets: El participant podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, 
rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de dades i oposició. 
Per a l'exercici de tals drets, el participant pot enviar la seva sol·licitud, adjuntant còpia 
del seu DNI passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui, a Balmes 132-134, 
08008, Barcelona; o a través de l'adreça de correu electrònic següent: 
rgpd@bsm.upf.edu. 
En tot cas, el participant té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola 
de Protecció de Dades si ho estima oportú 
 

2. Informació Addicional 
Pots obtenir informació addicional en la política de privacitat de la UPF-BSM publicada en la web 
de la UPF-BSM: 
https://www.bsm.upf.edu/ca/politica-de-privacitat 
Barcelona a 22 de febrer de 2021. 
Email de contacte: premisAlumni@bsm.upf.edu. 
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