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Espais de la Generalitat de Catalunya a l’ISE 2021 

 

La Generalitat de Catalunya disposarà de 2 pavellons al Hall 2 del recinte Fira Gran Via, que és on 
se celebrarà el congrés ISE 2021. Els dos espais estaran un al costat de l’altre. En un hi haurà espai 
per a 12 empreses/centres i l’altre per a 8 empreses/centres. Veure gràfic al final del document. 

  

Selecció de les empreses i centres que es presentin a la convocatòria: 

Les empreses i centres seran seleccionades tenint en compte l’ordre descendent (primer la que 
obtingui la puntuació més alta) del resultat obtingut 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 
(mínim 2 membres, màxim 5 membres). 

En cas que algunes empreses o centres aconsegueixin la mateixa puntuació, es resoldrà per ordre 
d’entrada de la sol·licitud. 

S’oferirà un estand en un dels dos Pavellons de Catalunya (Hall 2 Fira Gran Via) a les empreses i 
centres posicionats en els primers 20 llocs de la llista de selecció. Les empreses i centres a partir de 
la posició 20 quedaran en llista d’espera (ordenats segons la seva puntuació). 

 

Criteris de selecció: 

• El nivell d’innovació, la novetat i originalitat del producte, servei o aplicació, i les possibilitats 
de desenvolupament futures, tant en l’àmbit empresarial com tecnològic. Pes del criteri: 40% 

• El grau d’internacionalització de l’empresa, el seu creixement i potencial en els mercats 
globals. Pes del criteri: 30% 

• Participació en fires internacionals en els darrers anys. Pes del criteri: 20% 

• Es valorarà positivament si l’empresa/centre ha participat en anteriors edicions de l’ISE. Pes 
del criteri: 10% 

 

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 s’oferirà a l’empresa o centre en el primer lloc de la llista 
d’espera. Així successivament fins que hi hagi un interessat. 

En cas que no hi hagi més empreses o centres en la llista d’espera, el comitè de selecció tindrà la 
potestat de deixar buit l’espai o oferir-lo a una empresa o centre que no s’hagi presentat a la 
convocatòria. 

El mateix procediment s’aplicarà en cas que el disseny final dels pavellons permeti incrementar el 
nombre d’espais disponibles per a empreses i centres. 
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Distribució dels espais (*): 

Es convocarà les 20 empreses i centres per realitzar el sorteig per assignar cadascun dels 20 
estands. Atesa la situació actual de pandèmia es farà de forma online i no serà obligatòria 
l’assistència. 

Després del sorteig dels espais, si una empresa/centre no està interessada en el lloc que li ha tocat 
podrà renunciar al seu estand en el termini de 2 dies laborals, i aquest serà ofert a la següent 
empresa o centre en llista d’espera.   

 

Distribució dels estands per a les empreses/centres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


