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Entitat impulsora: 
  

Amb el suport de: 
 

Conveni específic – Pla de treball 
 

1. Dades del Projecte 

o Nom del projecte: AIMENTIA 

o Empresa/Entitat: AIMENTIA HEALTHTECH, S.L. 

o Persona representant: Edgar Jorba 

o Crida: Crida Repte CIMTI 2021  

 

2. Introducció 

Com s’indica al conveni establert entre AIMENTIA HEALTHTECH, S.L. i Fundación Leitat en el 

marc del projecte CIMTI, aquest “Conveni específic – Pla de treball” detalla els termes del suport 

facilitat pel CIMTI al projecte d’AIMENTIA, així com les obligacions de l’equip d’aquest per seguir 

aquest pla de treball. 

 

3. Metodologia de treball 

El CIMTI utilitza una metodologia pròpia, el Cicle d’Innovació en Salut, adaptada del Healthcare 

Innovation Cycle del CIMIT de Boston a l’ecosistema català, amb l’objectiu de donar suport als 

projectes seleccionats d’una manera organitzada i eficaç a per a maximitzar el seu impacte. 

 

Per donar suport als seus projectes, el CIMTI segueix les següents fases: 

 

 Assignació d’una persona gestora de projectes 

Cada projecte té assignada una persona gestora de projectes, responsable d’acompanyar i fer 

seguiment del projecte periòdicament durant tot el procés.  

 

 Enviament de documentació prèvia 

Per tal de donar suport als projectes d’una manera organitzada i eficaç, abans de realitzar la 

reunió de kick-off serà requisit imprescindible presentar els entregables que avalin que s’han 

assolit les fites indicades a la matriu de seguiment del Cicle d’innovació en Salut (la MedTech 

HealthCare Checklist presentada en el moment de l’aplicació a la Crida Innovació CIMTI 2021). 

 

La documentació prèvia que el projecte ha entregat (veure taula 1) demostra que està en la fase 

6 del Cicle d’Innovació en Salut: 

https://cimti.cat/wp-content/uploads/2021/10/Guia_Formativa_CIMTI_Cicle_Innovacio_en_Salut.pdf
https://www.gaits.org/
https://www.gaits.org/
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Lliurable Entregat 

Business model canvas Sí 

Presentació comercial Sí 

Informe d’identificació de competidors Sí 

Informe d’identificació dels stakeholders Sí 

Manual d’identitat corporativa i logotip Sí 

Estudi de mercat Sí 

Definició del flux clínic No 

Propietat Intel·lectual Sí 

Planificació de les proves experimentals o de concepte No 

Instruccions d’ús No 

Pla de negoci Sí 

Taula 1 

 

 Celebració de la reunió kick-off del projecte 

Es duu a terme una reunió inicial en la qual participen l’equip del CIMTI i l’equip del projecte 

AIMENTIA on es tracten els següents punts: 

- Es revisa la matriu de seguiment del Cicle d’Innovació en salut (la MedTech HealthCare 

Checklist) i lliurables que avalin que s’han assolit les fites indicades en el moment de 

l’aplicació a la crida.  

- S’identifiquen les àrees de suport per part del CIMTI i es defineix la proposta de pla de 

treball i cronograma. 

- S’identifiquen els serveis a realitzar en els propers 3 mesos que permetin al projecte 

avançar de forma eficient. 

 

 Definició i firma del pla de treball 

L’equip CIMTI estableix un pla de treball basat en les necessitats del projecte identificades durant 

el kick-off. 

Tant la persona representant del projecte AIMENTIA com la persona representant de Fundación 

Leitat hauran de signar aquest pla de treball. 

 
 Prestació de serveis i seguiment de la metodologia  

Un cop iniciat el programa Impacte s’hauran d’anar acomplint ordenadament les fites del Cicle 

d’Innovació en Salut. Seguint aquesta metodologia, el desenvolupament de la solució innovadora 

avança progressivament en els diversos dominis (clínica, tecnologia, mercat i negoci, regulatòria, 
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finançament, ecosistema, comunicació), mitigant els riscos derivats d’avançar només en un dels 

dominis. 

 

El CIMTI oferirà els serveis que permetin fer avançar el projecte fase a fase del Cicle d’una 

manera òptima i adequats a l’estat actual del projecte. El CIMTI no donarà suport a les activitats 

que l’equip promotor de projecte decideixi realitzar fora de l’ordre establert. 

 

L’equip promotor del projecte disposarà d’un apartat a l’àrea personal de la web del CIMTI 

(https://cimti.cat/es/area-privada/). 

Les credencials per accedir-hi són: 

- Usuari: aimentiahealth 

- Contrasenya: X5yBLjv@GD&T 

 

Dins de l’àrea personal es troba: 

a) L’eina de seguiment, on es visualitzaran les diferents fases i fites per a cada un dels 

diferents dominis. La finalitat d’aquesta eina és facilitar la identificació de l’estat de 

maduresa del projecte i planificar les següents fites a acomplir. 

b) Un espai per a la càrrega d’arxius on es posarà tota la documentació prèvia així com els 

lliurables associats als diferents serveis prestats al llarg del programa Impacte. 

Amb l’objectiu de fer aquest seguiment, es realitzarà una reunió cada tres mesos per revisar 

l’estat del projecte, l’execució dels serveis en curs i programar els serveis a realitzar en el proper 

trimestre. Addicionalment, s’organitzarà un mínim d’una reunió mensual per a fer un seguiment 

de les tasques en curs i establir noves accions segons les necessitats i l’avenç del projecte.  

Les reunions seran per videoconferència o presencials, segons necessitats i normativa sanitària 

vigent. 

 

4. Serveis a realitzar 

El CIMTI dona suport als projectes seleccionats per a formar part del Programa Impacte, oferint-

los serveis en diferents àrees que són essencials per a la seva maduració i implementació. 

 

Tal i com s’ha establert al kick-off celebrat el 22 de març de 2022, el suport del CIMTI al projecte 

AIMENTIA se centrarà en els serveis enumerats a la taula 2 seguint l’ordre previst d’execució.  

 

 

  

https://cimti.cat/es/area-privada/
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Àrea/domini Servei Prioritat 

Tecnologia Assessorament amb experts - 

Estratègia per a la protecció de la Propietat Intel·lectual - 

Planificació i execució de proves de concepte - 

Accés a manufacturing partners - 

Regulatòria Assessorament amb experts 2 

Revisió i suport en la validació d'instruccions d'ús  3 

Mercat i negoci Sessió de treball per revisar la proposta de valor - 

Sessió de treball per identificar stakeholders + DAFO - 

Estudi de mercat i de pricing 2 

Accés a experts per formar l’advisory board  - 

Disseny del model de negoci - 

Identificació de potencials compradors i accés a 2 contactes - 

Revisió del pla de negoci Investor ready 2 

Clínica Accés a experts clínics i organització de focus groups 3 

Suport en la validació de la necessitat clínica - 

Suport en la definició del flux clínic - 

Facilitació de contactes per a la formació del Consell Assessor - 

Cerca de col·laboradors per a la validació pre-clínica i clínica  3 

Accés a la plataforma Healthcare Living Lab Catalonia 3 

Accés a institucions públiques del 

sector salut i social 

Accés al Comitè d’Impuls del CIMTI 1 

Accés a altres experts del sistema públic Català 1 

Finançament Accés a mentors i Business Angels  1 

Assessorament per enfocar rondes d’inversió 1 

Revisió de propostes d’inversió i pactes de socis 1 

Comunicació Assessorament en comunicació online 1 

Assessorament sobre el disseny de marca - 

Realització del vídeo promocional del projecte 2 

Promoció de l’aparició del projecte en mitjans tradicionals 2 

Formació Accés a totes les formacions organitzades pel CIMTI - 

Accés directe al CIMIT de Boston Assessorament personalitzat en l’àrea de mercat i negoci - 

Accés a experts de la seva xarxa - 

Taula 2 

Durant les reunions de seguiment amb el projecte, es revisaran les necessitats actuals del 

projecte així com l’ordre dels serveis a realitzar.  
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5. Condicions de la col·laboració 

 

 Inici de la col·laboració 

La col·laboració entre el CIMTI i AIMENTIA s’inicia el dia de la reunió kick-off celebrada en data 

22/03/2022. 

 

 Durada del suport 

Pel programa Innova, el suport del CIMTI té una durada definida de 12 mesos. Un cop finalitzat, 

es realitzarà una avaluació dels resultats del projecte durant el període del programa i es valorarà 

la continuïtat del projecte dins el CIMTI, donant-li accés al programa Impacte. 

 

Pel programa Impacte, el suport del CIMTI té una durada definida de 24 mesos.  

 

En el cas del projecte AIMENTIA, el CIMTI prestarà aquests serveis en el període de 24 mesos a 

comptar a partir de la data de la reunió de kick-off i fins el 22/03/2024. 

 

 Metodologia CIMTI 

L’equip del projecte AIMENTIA està d’acord en seguir la metodologia CIMTI descrita anteriorment. 

 

 Requisits per rebre els serveis del CIMTI 

Per tal de gaudir del programa ofert pel CIMTI, cal que hi hagi un compliment obligatori de la 

seva metodologia: 

 

a) Assistència, com a mínim, a les reunions trimestrals de seguiment del projecte amb la 

persona responsable del CIMTI. Si entre dues reunions trimestrals s’acompleixen fites 

rellevants fora del CIMTI (atorgament d’algun premi, aixecament de finançament, etc.), 

caldrà informar a la persona responsable del CIMTI per tal de realitzar les accions de 

comunicació pertinents i ajustar la prestació de serveis en cas que sigui necessari. 

b) Assistència a les reunions que la persona responsable del CIMTI considera necessàries 

per tal de prestar els serveis. 

c) Resposta als correus electrònics enviats per l’equip del CIMTI en un temps màxim de 21 

dies, per tal de fomentar l’agilitat en la prestació dels serveis. 

d) L’equip del CIMTI es reserva el dret de finalitzar el programa de suport en el cas de que 

s’incompleixi algun d’aquests requisits o el projecte aturi la seva activitat per falta de 

finançament. 
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 Pla de treball 

L’equip del CIMTI proposa donar suport a l’equip del projecte AIMENTIA seguint els termes 

explicats en aquest document. 

 

 Comunicació 

Durant el temps que el projecte forma part del Programa Impacte, el CIMTI promourà la difusió 

d’aquest a través del seus canals de comunicació (xarxes socials, pàgina web) i a premsa. 

Aquestes accions comunicatives beneficien tant al projecte com al CIMTI. 

 

Per aquest motiu, la persona representant del projecte es compromet a: 

 

o Un cop acceptat aquest pla de treball, cal enviar un resum no confidencial del projecte 

(1-2 pàgines). L’equip del CIMTI l’utilitzarà com a base per les comunicacions. 

o Un cop acceptat aquest pla de treball, l’equip promotor del projecte es compromet a 

completar el document d’autoavaluació en l’àmbit de la comunicació, on es recull l’estat 

actual del projecte juntament amb els contactes que el CIMTI haurà d’etiquetar a les 

xarxes socials a l’hora de fer accions comunicatives. Aquest document s’haurà d’enviar a 

la persona gestora de projectes del CIMTI assignada al projecte. 

o En cas d’aconseguir una fita rellevant, es comunicarà a la gestora de projectes del CIMTI 

assignada perquè es puguin realitzar les accions comunicatives més adients (nota de 

premsa, entrevista, comunicació a través de xarxes socials, etc.). 

o Esmentar la col·laboració amb el CIMTI en totes les comunicacions externes utilitzant el 

seu logotip (web del projecte, presentacions a tercers, etc.). 

 

 Autorització per a la difusió i comunicació pública de la imatge 

L’equip promotor del projecte AIMENTIA autoritza a la Fundación Leitat, entitat impulsora del 

CIMTI, a la difusió i comunicació pública de la seva imatge i veu dins el marc de participació al 

programa de suport del CIMTI, en webs, xarxes socials i mitjans de comunicació propis o externs 

al CIMTI i sense cap limitació temporal ni territorial, ni cap contraprestació econòmica. 

Aquestes imatges i dades personals seran tractades segons el que disposa el Reglament (UE) 

2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

Excepte en aquells casos en què Fundación Leitat acrediti motius imperiosos per al tractament 

que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’equip del projecte i de conformitat 

amb el que disposa, entre d’altres, l’article 2 de la Llei (ES) 1/1982 s’ha informat que l’equip 

promotor té: 
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o Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 

o Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o 

oposició al tractament. 

o Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si es 

considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. 

 

 Participació d’inversors 

Si el projecte aconsegueix captar fons dels inversors de la xarxa d’inversors del CIMTI, els termes 

de participació d’aquests inversors en el projecte es negociaran entre l’equip de projecte 

AIMENTIA i l’inversor.  

 

 Signatura de Conveni específic – Pla de treball 

Per continuar amb el pla de treball proposat, és necessari que l’equip del projecte accepti i signi 

aquest Conveni específic – Pla de treball.  

 

La persona representant del projecte AIMENTIA haurà d’enviar el pla de treball amb la seva 

signatura electrònica a la persona encarregada de la gestió del projecte per part del CIMTI. Un 

cop signat electrònicament pel Sr. Jordi Rodríguez, el document es retornarà a la persona 

representant del projecte.  

 

 

* * * * * *  

 

 

Per tal de validar aquest pla de treball, i com a prova d’acord i acceptació, ambdues parts signen 

aquest Conveni específic – Pla de treball a Barcelona a 28 de març de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Edgar Jorba  Sr. Jordi Rodríguez Ripollès 

AIMENTIA Fundación Leitat 
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