La Generalitat disposarà de 3 pavellons diferenciats en el MWC 2019 (més un quart en el 4YFN).
Referent a la convocatòria pels espais del MWC:
Espais de la Generalitat de Catalunya en el MWC 2019:
En la convocatòria pel MWC 2019 les empreses poden escollir entre dues opcions: “un espai a l’estand de la
Generalitat de Catalunya”, i “un espai a l’estand de Drons”.
Quan es referim a “un espai a l’estand de la Generalitat de Catalunya” ens referim indistintament a dos
pavellons que la Generalitat disposarà: Un en la zona del MWC anomenada “Congress Square” amb un mínim
de 50 places, i un altre en la zona anomenada “Digital Planet” en el Hall 8.1 amb 16 places.
Amb “un espai a l’estand de Drons” ens referim al Pavelló que la Generalitat disposarà en el Hall 8.0 destinat
a empreses i centres de Drons.

Selecció de les Empreses i Centres que es presentin a la convocatòria:
Es farà una selecció separada e independent de les empreses i centres que hagin optat per la opció “un espai
a l’estand de Drons”, dels que han escollit la opció “un espai a l’estand de la Generalitat de Catalunya” , però
seguint el mateix procediment que és el que s’especifica a continuació:
Les empreses i centres seran seleccionades tenint en compte l’ordre descendent (primer la que obtingui
puntuació més alta) de la puntuació obtinguda d’aplicar els criteris de selecció publicats en la convocatòria.
Les puntuacions seran realitzades per un comitè de selecció (CS) compost per personal d’ACCIÓ i el
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (mínim dos membres, màxim 5 membres).
En cas d’empat entre empreses o centres, el CS decidirà l’ordre final per resoldre l’empat.
S’oferirà un estand en el Pavelló de Catalunya (espai Congress Square) o en el Pavelló del Hall 8.1 (Digital
Planet) a les empreses i centres posicionats en els primers 66 (50 + 16) llocs de la llista de selecció. Les
empreses i centres a partir de la posició 66 quedaran en llista d’espera (ordenats segons la seva puntuació).
El mateix procediment s’aplicarà per les empreses i centres que han aplicat a “un espai a l’estand de Drons”.
Procés per cobrir les baixes, o nous espais en els pavellons:
En cas que durant la comunicació dels resultats, o posteriorment, alguna empresa o centre renunciï a la seva
plaça, aquesta serà coberta per l’empresa o centre immediatament següent en la puntuació dels criteris de
selecció.
En cas de que no hi hagin més empreses o centres en la llista d’espera, el comitè de selecció tindrà la potestat
de deixar buit l’espai o oferir-ho a una empresa o centre que no s’hagi presentat a la convocatòria.
El mateix procediment s’aplicarà en cas de que el disseny finals dels pavellons permeti incrementar el nombre
de espais disponibles per empreses i centres.
El mateix procediment s’aplicarà per les empreses i centres que han aplicat a “un espai a l’estand de Drons”.

Distribució dels espais en el MWC:
Es comunicarà a les primeres 66 empreses i centres que tenen un espai en un dels dos pavellons de la
Generalitat (congress square, o Digital Planet Hall 8.1), i es fixarà una data màxima perquè comuniquin quina
és la seva preferència entre les dues ubicacions. En cas de no contestar a temps se li assignarà la ubicació
(congress square, o Hall 8.1) que hagi rebut menys peticions que places disponibles (començant pel Congress
Square en cas de que les peticions siguin inferior al nombre de places disponibles).
El centres TECNIO tindran assignat directament un estand en el pavelló del Congress Square. Els seus
estands estaran en posicions consecutives dins del pavelló del Congress Square. La posició del primer
estand pels Centres TECNIO es decidirà en el sorteig dels espais conjuntament amb la resta d’empreses.
Es convocarà a les 66 empreses i centres un dia per realitzar el sorteig dels estands.
Es poden donar dues situacions:
A) Si la demanda d’empreses i centres per l’espai en el “Digital Planet Hall 8.1” és superior a 16, es farà
sorteig, i els que no surtin escollides tindran l’estand en el Pavelló de Catalunya.
A continuació es farà el sorteig dels espais en el “Pavelló de Catalunya Congress Square”.
B) En cas de que la demanda d’empreses i centres per l’espai en el “Digital Planet Hall 8.1” sigui inferior a
16, aquestes tindran assegurat un estand en el “Digital Planet Hall 8.1”.
Es començarà fent el sorteig dels estands del “Pavelló de Catalunya Congress Square” entre les empreses
i centres que han preferit el “Pavelló de Catalunya Congress Square”, i les que no surtin escollides tindran
l’estand en el “Digital Planet Hall 8.1.”.
A continuació es farà el sorteig dels espais en el “Digital Planet Hall 8.1”.

Després del sorteig dels espais, si una empresa/centre no està interessada en el lloc que li ha tocat , per
exemple per que té espai en el “Digital Planet Hall 8.1” però vol tenir espai en el “Pavelló de Catalunya
Congress Square”, i es dona la circumstància que una altre empresa es troba en la situació contrària, el CS
aprovarà el “intercanvi” de llocs.
En cas de que no sigui possible reubicar a l’empresa en un altre lloc, podrà renunciar al seu estand, i el seu
estand serà ofert a la següent empresa o centre en llista d’espera.
Pel cas de les empreses i centres que han aplicat a “un espai a l’estand de Drons” també es farà un sorteig
dels estands..

