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1. DISTINTIU IP 22@
El 22@ defineix un nou model de ciutat compacta, on les empreses més innovadores
conviuen amb centres d'investigació, de formació i de transferència de tecnologia, així
com amb habitatges, equipaments i zones verdes. Un model que conviu, alhora, amb el
patrimoni industrial del barri.
El Distintiu IP22@ sorgeix a partir de la iniciativa de les organitzacions que conformen la
comunitat 22@, per tal de donar suport i impuls als projectes sorgits dins d’aquest espai
transformador i innovador. L’objectiu d’aquesta iniciativa és potenciar la innovació, la
transformació urbana, social i econòmica del sector 22@ a través dels projectes que
realitzen les diferents entitats que hi cohabiten.
Per tal d'aconseguir aquests objectius, es posa l'accent en la creació d’aquest distintiu
destinat a promoure la competitivitat i la projecció internacional dels projectes
desenvolupats pel conjunt de les seves empreses i institucions. Amb la concessió
d’aquest distintiu es preveu impulsar aquelles entitats amb major vocació d'esdevenir
motors del desenvolupament i la innovació econòmica i social del districte.
Aquesta iniciativa permetrà enfortir i donar major visibilitat i projecció a aquells
projectes innovadors que s’hi adhereixen i ajudaran al districte 22@ i a la ciutat de
Barcelona a assolir un lideratge internacional basat en la concentració d'empreses,
organismes públics i centres científics i tecnològics de referència.

Què implica el distintiu?
•

Reconeixement internacional per als projectes innovadors

•

Impacte positiu a l’economia i teixit social del districte 22@

•

Reconeixement com a motor de la innovació i transformació econòmica i social

•

Garantia de qualitat, rigor i prestigi

•

Garantia de processos innovadors alineats amb les prioritats estratègiques del
districte i la ciutat de Barcelona

•

Excel·lència i modernitat
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2.Objecte
El present manual estableix les condicions de gestió i ús del distintiu IP 22@. Podeu
trobar també les condicions indicades al web corporatiu de 22@Network bcn.

3. Definicions
S’aplicaran les definicions estipulades que s’inclouen a continuació en el present
manual.
3.1 Categoria de projecte. Els projectes han de tenir el seu origen al districte 22@ i
respectar funcions i característiques innovadores que posin en valor els models de
transformació urbana, social i econòmica del districte 22@, ajudant a la consolidació del
mateix com a àrea estratègica d'activitats intensives en coneixement.
3.2 Concessió del distintiu IP 22@. Procediment mitjançant el qual un grup d’avaluació
del 22@ dóna constància per escrit o per mitjà d'un distintiu de conformitat que un
projecte compleix els requisits especificats.
3.3 Concessió del dret d'ús del distintiu IP 22@. Acord subscrit entre l’Associació
22@Network i un sol·licitant del distintiu, mitjançant el qual es concedeix al darrer el
dret d'ús del distintiu IP 22@ per als projectes seleccionats, d'acord amb les directrius
establertes pel 22@ i aprovat per la Junta Directiva del 22@Network.
3.4 Criteris de viabilitat del projecte. Requisits tècnics, innovadors i transformadors que
ha de complir el projecte perquè pugui obtenir el distintiu IP 22@. A l’Annex 2 es pot
trobar una relació exhaustiva dels criteris d’avaluació utilitzats en el procés d’avaluació.
3.5 Avaluació de la conformitat. Tot procediment utilitzat per determinar directament o
indirectament el compliment amb les prescripcions pertinents al present Manual d'ús.
3.6 Organisme de Concessió. Comissió o Grup d’avaluació format per l’entitat/junta
responsable del 22@Network, que acredita i reconeix el/s projectes, encarregada
d’avaluar el tipus d’innovació plantejada i el grau d’intensitat de la mateixa.
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4. Beneficis
El distintiu IP 22@ ha d’esdevenir una “garantia d’origen” que permeti identificar els
projectes generats i/o que tenen un impacte econòmic i social positiu per a la ciutat de
Barcelona i el districte 22@.
És una eina que permet identificar, mitjançant una avaluació per part d’un grup
d’experts alts graus de qualitat innovadora en els projectes. Aquest distintiu permet
reafirmar:
-

L’origen i impacte del projecte al districte 22@

-

L’alt grau d’innovació del projecte

La concessió del distintiu 22@ permetrà al projecte reconegut:

-

Rebre acompanyament en el procés d’acceleració i creixement del projecte
a través de la comissió pertinent.

-

Reforçar la imatge i la comunicació del projecte amb el suport de la xarxa
22@Network.

-

Utilitzar els canals de la xarxa 22@Network per a reforçar l’abast i visibilitat
del projecte.

5. Requeriments
Els distintiu s’atorgarà a aquells projectes que compleixin els requeriments indicats en
la taula inferior.
En cap cas s’atorgarà a persones o a empreses.
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Taula. Criteris generals d’avaluació

Àmbit

Requisit
Impacte positiu al 22@

Comentaris
La vinculació del projecte ha de ser de gènesi o amb
impacte final al districte (increment d’empreses o

Geogràfic

número de treballadors al districte 22@, increment
Origen projecte al 22@

de beneficis per la ciutadania o treballadors,
millores en els equipaments i qualitat de vida).

Innovació sectorial (mínim)
Maduresa
del projecte

Innovació en gestió, RHH,
processos, models de negoci
producte/servei

No seran vàlides aquelles innovacions que no afectin
a un mínim d’un sector d’activitat.

Alt potencial innovador
Encaix amb l’estratègia del 22@
Encaix amb l’estratègia de
Estratègia

Barcelona ciutat
Encaix amb l’estratègia de les
comissions del 22@Network

Ecosistema

Els projectes reconeguts hauran de demostrar el seu
encaix amb les prioritats estratègiques de la ciutat
de Barcelona i, més concretament, del districte
22@.

Implicació de institucions de 22@

Es valorarà positivament que els projectes

Capacitat d’aglutinar altres

contribueixin a consolidar i a incrementar la xarxa

agents del 22@Network

d’agents implicats en el districte 22@.

6. Concessió del distintiu IP 22@
6.1 Sol·licitud. Podran presentar sol·licitud per accedir al dret a l’ús del distintiu les
entitats, empreses i associacions que tinguin seu al districte 22@ o estiguin associades
al 22@Network, que disposin i vulguin promocionar un projecte o projectes, amb origen
al districte, dins l’àmbit de la innovació i la transformació social. A més, s’espera que
aquests projectes generin un discurs innovador que faciliti l’accés al coneixement i
fomenti la seva implantació per part d’altres agents del districte.
6.2 Procés de convocatòria: El procés de presentació de les propostes tindrà un caràcter
obert al llarg de l’any; tot i així, s’establiran tres períodes concrets en els que es durà a
terme l’avaluació de les propostes presentades fins aquell moment. En el cas de que un
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alt volum de propostes presentades no permeti la avaluació de totes elles dins del
termini d’avaluació establert, aquelles que no hagin pogut ser avaluades dins el termini
ho seran en el període següent.
6.3 Procediment de presentació. La sol·licitud s’ha de fer arribar a la comissió
d’innovació del 22@ emplenant tots els camps obligatoris del formulari que es pot
trobar al portal web corporatiu de la mateixa (veure annex 1).
6.4 Procediment d’avaluació per part de les comissions. Un cop superat el procés de preavaluació, la comissió d’innovació o les comissions implicades duran a terme una segona
avaluació del projecte (valorant-ne el caràcter tècnic i el potencial d’innovació). El
resultat d’aquesta avaluació es tramitarà en forma d’informe positiu o negatiu al Grup
d’Avaluació (conformat pels Comissionats experts).
6.5 Grup d’Avaluació. Els comissionats de la Comissió d’innovació constitueixen el Grup
d’avaluació; aquest seran els responsables de realitzar l’avaluació de la proposta i
emetre un informe positiu o negatiu sobre el projecte que es farà arribar a la Junta
Directiva del 22@Network (responsable de la decisió final sobre la concessió del
distintiu). En tot moment es garantirà la inexistència de conflicte d’interessos en la
composició de l’òrgan avaluador.
6.6 Concessió del dret a ús del distintiu IP 22@. Un cop aprovat el projecte, la Junta
Directiva del 22@Network concedeix i atorga el dret d’ús i explotació del distintiu IP
22@ a nivell internacional mitjançant la formalització d’un contracte/acord, on
s’estipulen les normes d’ús de la imatge, les

condicions d’ús del distintiu i els

compromisos adquirits per l’usuari i el propi 22@.
L’usuari no podrà, en cap cas, transferir o cedir l’ús d’aquesta autorització a tercers
sense l’aprovació de la Junta Directiva del 22@network.

7. Vigència
La vigència del distintiu és d’un any. Cada 365 dies, coincidint amb l’Assemblea General
de socis de 22@Network, l’empresa, entitat o associació que exploti l’ús del distintiu IP
22@ ha de presentar un informe de les publicacions i activitats exercides en relació al
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projecte, per tal de comprovar que es mantenen les condicions acordades i es verifiqui
el compliment dels requisits d’explotació del distintiu .
Si l’informe revela l’incompliment d’alguna de les condicions establertes en els criteris
acordats, el comissionat pot demanar a l’usuari que dugui l’aplicació de les accions
correctives necessàries per tal de solucionar l’incompliment.

8. Durabilitat, renovació i cessament de la validesa del dret d’ús del
distintiu.
Durabilitat d’ús del distintiu. Els projectes que disposin dels drets l’explotació del
distintiu podran fer-ne ús des del moment en què el projecte iniciï la seva activitat oficial,
una vegada la Junta Directiva del 22@Network n’autoritzi la concessió, i per una durada
màxima d’un any (revisable anualment).
8.1 Ampliacions o renovacions. En cas que el projecte ampliï o allargui la seva activitat
respecte a la proposta inicial, els responsables del mateix han de sol·licitar una pròrroga
de l’explotació del distintiu IP22@ al comissionat d’innovació del 22@, que avaluarà
novament la viabilitat del projecte a l’Assemblea General de socis anual del
22@network.
8.2 Finalització del dret d’ús. El dret a ús del distintiu cessarà en el moment en que:
•

Les normes i criteris acordats deixin de ser aplicats/aplicables.

•

Incompliment reiterat d’un requeriment o condicions.

•

L’usuari cancel·li voluntàriament la concessió.

9. Gestió de la informació
El 22@ mantindrà un registre actualitzat dels projectes reconeguts amb el distintiu IP
22@ i seran publicitats al portal web del 22@.
9.1 Modificacions. L’usuari ha d’informar al 22@ sobre qualsevol modificació
significativa del projecte que pugui afectar-ne el caràcter i propietats acordats en el
moment de concessió del distintiu.
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9.2 Accions addicionals El 22@ analitzarà si la modificació notificada requereix, o no,
d’un nou procés de concessió que verifiqui el compliment dels criteris acordats
inicialment.
9.3 Política de confidencialitat La Junta Directiva del 22@ i els equips d’avaluació
asseguraran la transparència, equitat i imparcialitat al llarg del procés. Així mateix
garantiran la màxima discreció i confidencialitat en l’ús i gestió de la informació i
documentació aportada per les propostes.

10. Ús del distintiu IP 22@
La marca del distintiu IP 22@ és propietat exclusiva de 22@Network bcn. El distintiu
podrà ser utilitzat per les entitats, empreses i associacions en el marc dels projectes que
compleixin satisfactòriament els criteris establerts i reflectits amb l’acord contractual.
L’ús del distintiu IP 22@ resta subjecte a les condicions especificades a continuació:
•

La utilització del distintiu haurà de respondre a les característiques del Manual
Gràfic.

•

El distintiu només podrà ser utilitzat una vegada el 22@ aprovi i autoritzi la
concessió.

•

És voluntari sol·licitar el distintiu, però en cas de concessió serà obligatòria la
seva utilització en el projecte per al què s’ha sol·licitat.

•

El distintiu no pot ser utilitzat de manera que pugui induir a la confusió amb
altres projectes, serveis o instal·lacions de l’entitat responsable del projecte
reconegut amb el distintiu.

•

L’empresa, entitat o associació responsable del projecte reconegut amb el
distintiu no podrà fer ús d’aquest darrer a partir del moment en que: caduqui el
període de validesa de la concessió o el 22@ comuniqui la suspensió temporal o
de cancel·lació definitiva del distintiu.

Es considera com a ús abusiu del distintiu, la seva utilització en relació amb:

•

Projectes no concedits o que s’hagin registrat en altres àmbits que no siguin el
districte 22@.
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•

Projectes on la seva concessió hagi estat suspesa temporalment o cancel·lada
definitivament.

A més de les mesures legals previstes a l’acord firmat entre Comissionat i l’usuari, tot ús
abusiu del distintiu (ja sigui per part de l’entitat sol·licitant, de l’usuari o d’un tercer)
donarà dret a la 22@Network Bcn a iniciar, dins el marc del la legislació vigent, tota acció
legal que estimi convenient.

11. Publicitat
La publicitat elaborada pels usuaris haurà de respondre a les característiques del Manual
Gràfic del distintiu.
L’usuari farà referència al distintiu únicament en relació als projectes especificats en el
contracte firmat entre l’usuari i el comissionat del 22@.
L’usuari evitarà tota publicitat falsa i enganyosa, així com qualsevol declaració o la
utilització d’una etiqueta o logotip que pugui generar confusió o posi en dubte la
credibilitat del distintiu IP 22@.
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Annex 1. Procés d’Avaluació

1er pas. Sol·licitud: El projecte el qual es presenta pot provenir directament d’una
entitat o empresa del 22@ que ha d’enviar-lo a través del formulari que apareix al web
corporatiu del 22@network.
2n pas. Pre-avaluació: El projecte presentat passarà per una pre-avaluació, duta a terme
per la comissió d’innovació, on es comprovarà que el projecte compleix amb els requisits
administratius i tècnics bàsics demanats.
*si aquesta primera pre-avaluació no és superada satisfactòriament serà retornada als
sol·licitants amb una nota informativa sobre els motius de la denegació.
3er pas. Avaluació del caràcter innovador i tècnica de la proposta: En aquesta fase la
comissió d’innovació i les comissions específiques (implicades per temàtica) del
22@network avaluarà el grau d’innovació i transformació generat pel projecte així com
el seu impacte més general per al districte 22@ i emetrà un informe d’avaluació destinat
al GRUP AVALUADOR
*si l’avaluació del caràcter innovador del projecte no és superada satisfactòriament serà
retornada als sol·licitants amb una nota informativa sobre els motius de la denegació.
4rt pas. Avaluació estratègica pel GRUP AVALUADOR: Un cop analitzada la viabilitat
innovadora i tècnica del projecte, els comissionats del 22@network analitzaran l’encaix
estratègic de la proposta i emetran un informe favorable o desfavorable a la concessió
del distintiu.
5è pas. Concessió. Finalment la Junta directiva decidirà si atorga el distintiu IP 22@ al
projecte.
6è pas. Concessió. Finalment la Junta directiva atorgarà el distintiu IP 22@
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Esquema del recorregut d’admissió del projecte sol·licitant:

El procés de presentació de les propostes tindrà un caràcter obert al llarg de l’any; tot i
així, s’establiran tres períodes concrets en els que es durà a terme l’avaluació de les
propostes presentades fins aquell moment. Aquests tres períodes d’avaluació tindran
una durada estimada de 15 dies hàbils i es preveu que tinguin lloc els mesos de març,
juny i setembre de cada any. En el cas de que un alt volum de propostes presentades
no permeti la avaluació de totes elles dins del termini d’avaluació establert, aquelles que
no hagin pogut ser avaluades dins el termini ho seran en el període següent.

12

