
 

CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE LA PLATAFORMA HUBBIK 
 
A continuació es regulen les condicions generals que l'emprenedor/a ha d'acceptar per a poder participar en el                 
programa Hubbik, un programa desenvolupat per la Universitat Oberta de Catalunya (d'ara endavant, la «UOC»)               
per a dinamitzar projectes innovadors, emprenedors i d'R+D que provinguin de qualsevol agent de la comunitat                
UOC i altres projectes innovadors de l'àmbit de l'educació i les TIC (d'ara endavant, el «programa»).  
 
El programa comprèn diferents fases d'actuació en l'àmbit del desenvolupament de projectes emprenedors: (i)              
fase 1 inicial de generació i maduració de la idea de negoci; (ii) fase 2 d'acompanyament en la creació i posada                     
en funcionament, i (iii) fase 3 de consolidació i creixement.  
 
L'emprenedor/a és el promotor/a d'un projecte (d'ara endavant, el «projecte») i està interessat/ada a participar en                
el programa.  
 
La participació en el programa de la plataforma Hubbik comporta l'adhesió i l'acceptació expresses de totes les                 
condicions generals que es preveuen aquí. La selecció posterior de projectes per a passar a formar part de les                   
fases d'acompanyament en la creació i posada en funcionament i de consolidació i creixement, comporta la                
signatura de l'acord per a la participació en les activitats de Hubbik corresponent. 
 
1. Procediment de participació  

Per a participar en el programa, l'emprenedor/a ha d'omplir el formulari d'inscripció a la pàgina web de Hubbik                  
amb la informació relativa al seu projecte per a poder ser acceptat. 
 
En tot cas, la UOC es reserva el dret a determinar, a partir de la informació que s'aporti en el formulari                     
d'inscripció, si el projecte és susceptible de participar en el programa.  
 
La informació que consti al formulari d'inscripció ha d'oferir una imatge fidel del projecte i ha de contribuir a                   
transmetre'n el coneixement necessari perquè Hubbik el pugui entendre d'una manera adequada, amb vista a la                
presa de decisions. 
 
2. Contingut i funcionament del programa 

L'emprenedor/a, després de l'acceptació de la UOC, rebrà el suport al seu projecte empresarial pel fet de                 
participar en el programa. Aquest suport inclou les activitats següents: 

● Suport i assessorament específic per a la identificació, la definició i la validació de la idea de negoci. 

● Càpsules d'assessorament inicial que cobreixen els aspectes principals del procés emprenedor           
(generació i maduració de la idea de negoci) i altres que capaciten en aspectes empresarials específics                
(aspectes jurídics i accés a la inversió i la comunicació).  

El programa té una durada màxima d'un any des de l'acceptació d'aquestes condicions generals. 
  
3. Compromís de participació  

L'emprenedor/a es compromet a:  
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● Participar en totes les activitats que es defineixen en la clàusula 1, excepte per causa justificada, i                 
mostrar diligència i dedicació en executar-les.  

● Informar la UOC de l'estat i els aspectes clau de desenvolupament del projecte, fins a un any després                  
d'haver-lo acabat. 

La UOC pot excloure l'emprenedor/a del programa en els casos següents: 
● Absència freqüent de l'emprenedor/a en les activitats concertades, o manca d'interès reiterada en les              

accions que es proposen. 

● Comportaments no apropiats o faltes de respecte greus envers qualsevol persona vinculada amb el              
programa, com ara altres companys, formadors, mentors o coordinadors. 

  

4. Selecció per a la fase següent  

Un cop s'hagi acabat la primera fase del programa, l'emprenedor/a ha de lliurar la documentació obligatòria                
següent, que permetrà que la UOC avaluï el projecte, i també si s'adequa a la fase següent: 

● Llenç de model de negoci  (business model canvas), explicatiu del model de negoci. 

● Micropresentació (elevator pitch), que consisteix en un vídeo explicatiu del projecte. 

● Resum executiu del projecte. 

Un cop s'hagi presentat la documentació, un comitè tècnic avaluador analitzarà els projectes i seleccionarà els                
que passaran a les fases d'assessorament següents, basant-se en els criteris objectius següents: 

● Alineament estratègic amb la UOC i impacte social: idea de negoci vinculada a la societat de la                 
informació i el coneixement i l'aprenentatge en línia (e-learning). Si no és el cas previ, també es                 
valoraran les sinergies que la futura empresa pugui tenir amb els grups de recerca de la UOC.                 
L'impacte social entès com el grau en què la idea pot aportar transformació i progrés social.  

● Caràcter innovador: novetat i component tecnològic o de coneixement. Caràcter nou de la iniciativa i               
origen del coneixement del qual es deriva el projecte. 

● Factibilitat i transferibilitat al mercat: coneixement del mercat i identificació dels recursos necessaris per              
a dur a terme el projecte (materials, econòmics, humans, tècnics i legals).  

● Perfil emprenedor i capacitat d'exposició del responsable del projecte: interès i compromís de dedicació              
de les persones promotores, trajectòria professional i formació de les persones impulsores de la              
iniciativa, i també les habilitats per a la comunicació del projecte. 

La manca de comunicació de la UOC un cop hagin transcorregut tres mesos després del final del programa,                  
s'entendrà com una negativa a la selecció del projecte per a la fase següent.  
 
La UOC queda facultada a denegar la continuïtat del projecte en el programa en cas que l'emprenedor/a falti a la                    
veritat en relació amb algun aspecte del projecte. 
 
5. Accés a la documentació i confidencialitat  

Atenent la naturalesa innovadora del projecte, tota la informació i els documents que hi estan relacionats tenen                 
la consideració d'informació confidencial (d'ara endavant, la «informació confidencial»), incloent-hi, de manera            
enunciativa però no limitativa, informació empresarial, científica, tècnica, comercial o de qualsevol altra             
naturalesa, dades tècniques, saber fer (know-how), idees, invencions, conceptes, plans de negoci, nous             
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productes, contractes, projectes, documents, dissenys, logotips, noves tecnologies, plànols, dibuixos,          
instruccions, recomanacions i tota la resta d'informació que l'emprenedor/a hagi comunicat i que estigui              
classificada com a confidencial o que, per la seva naturalesa o per les circumstàncies en què es produeix la                   
revelació, s'ha de considerar, de bona fe, com a confidencial.  
 
La UOC només pot fer servir la informació confidencial per a finalitats relacionades amb el programa, i només en                   
la mesura necessària amb aquesta finalitat. 
 
La documentació proporcionada per la UOC a l'emprenedor/a que forma part del programa inicial també té la                 
consideració d'informació confidencial i, en aquest sentit, l'emprenedor/a també queda vinculat/ada per les             
obligacions de confidencialitat que s'estableixen en les condicions generals.  
 
La informació confidencial serà tractada confidencialment per la UOC i els seus empleats i col·laboradors. En                
general, la UOC emprarà la mateixa diligència, amb relació a la informació confidencial, que empraria per a                 
salvaguardar la seva pròpia informació confidencial, i ha d'adoptar les mesures necessàries per a evitar que                
tercers no autoritzats puguin accedir a la informació confidencial, i també per a limitar l'accés a la informació                  
confidencial als seus empleats o col·laboradors que en necessitin disposar per a dur a terme l'avaluació i la                  
selecció posterior del projecte, traslladant-los una obligació idèntica o anàloga de confidencialitat a la que es                
recull en aquestes condicions generals.  
 
En cas que l'emprenedor/a surti del programa, la UOC es compromet a tornar la informació i la documentació                  
confidencial de l'emprenedor/a o, si no, a destruir-la.  
 
La UOC ha de notificar a l'emprenedor/a qualsevol ús o divulgació no autoritzats de la informació confidencial.  
 
6. Publicació i difusió d'informació del projecte 

En cas que hi hagi el consentiment exprés de l'emprenedor/a, la UOC podrà fer la difusió dels aspectes relatius                   
al projecte o a la participació de l'emprenedor/a en el programa: títol del projecte, un breu resum del contingut, el                    
nom i la nacionalitat de l'emprenedor/a, la seva procedència dins l'àmbit de la comunitat UOC, la fase o estat en                    
què es troba el projecte, l'àmbit sectorial al qual pertany, i referències genèriques a la solució, el producte o el                    
servei en què es basa el projecte.  

La utilització i la difusió de les dades de caràcter personal que s'indiquen a l'apartat anterior s'han de fer amb                    
finalitats de transparència i de difusió i publicitat, vinculades exclusivament al programa, i atenent els paràmetres                
que s'estableixen en l'apartat 8. 

En cas de no donar-hi el consentiment exprés, les activitats de difusió s'han de limitar als aspectes que no                   
continguin dades de caràcter personal. 
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7. Propietat intel·lectual i industrial  

La participació en el programa no implica cap transferència a la UOC de la titularitat ni s'atorga cap llicència ni                    
dret d'ús diferent del que es preveu en les condicions generals amb relació a qualsevol informació confidencial,                 
documents o qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial de l'emprenedor/a. 
 
L'emprenedor/a reconeix que els drets de propietat intel·lectual de tots els materials tècnics, formatius i de suport                 
que la UOC proporciona, com ara guies, manuals i altres materials que es lliurin als participants del programa,                  
pertanyen a la UOC i que, per tant, no poden ser objecte d'explotació per l'emprenedor/a.  
 
8. Protecció de dades  

La UOC s'obliga a tractar les dades de caràcter personal que es puguin tractar en virtut de la subscripció                   
d'aquestes condicions generals conformement als principis i els deures que consten en la Llei orgànica 3/2018,                
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; el Reial decret 1720/2007, de                   
21 de desembre, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,                   
relatiu a la protecció de les persones físiques amb relació al tractament de dades personals i la lliure circulació                   
d'aquestes dades, i qualsevol altra norma reguladora d'aquesta matèria. 
 
Les dades personals seran tractades per la UOC amb la finalitat de gestionar la participació de l'emprenedor/a                 
en el programa i conformement a les finalitats previstes en aquestes condicions generals, i es conservaran                
durant el temps que calgui per a atendre les responsabilitats legals corresponents. L'emprenedor/a pot exercir               
els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, i també de no ser objecte                 
de decisions basades en el tractament automatitzat, en els termes que preveu la normativa de protecció de                 
dades, mitjançant la comunicació per escrit al responsable del tractament de dades, l'adreça electrònica del qual                
és fuoc_pd@uoc.edu. 
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