BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA NIu
Andorra Telecom, conjuntament amb diversos col·laboradors en l'àmbit institucional,
de l'ensenyament i del sector privat, crea el Programa NIu amb l'objectiu de llançar
amb èxit iniciatives emprenedores en l'àmbit tecnològic dotant d’accés a
finançament, recursos i seguiment adaptats a les seves necessitats.
La nostra missió per tant és:

“Incentivar i llançar a l’èxit noves empreses tecnològiques, proporcionant solucions i
recursos òptims per assegurar el seu èxit.”
2. A QUI VA DIRIGIT EL PROGRAMA NIu
El Programa NIu està dirigit a emprenedors:
•

Que disposin d’un projecte que desenvolupi una oportunitat de negoci
atractiva.

•

Que liderin un equip emprenedor i competent. L’equip, com a mínim, estarà
integrat per dues persones.

•

Que estiguin compromesos amb el seu projecte i amb el Programa . La nova
empresa que es constituirà per desenvolupar el projecte serà localitzada al
Principat d’Andorra i com a mínim el líder del projecte emprenedor
participarà presencialment al Programa NIu els 10 mesos de la seva durada

Amb una idea d’empresa:
•

A l’àmbit de la tecnologia, preferiblement a les àrees d’interès següents:

Seguretat digital // Robòtica // Experiència comercial // Jocs // E-health i Wellness
//Oci i esports // Software Defined i Llenguatge
•

Que proporcioni un avantatge diferencial davant de solucions actuals

•

Centrat en aportar valor al client de forma innovadora

•

Capaç de ser rendible i de créixer

•

Sostenible en el temps
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3. DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA NIu
El Programa NIu es regeix pel següent procés:

Inscripció

Selecció i
Adjudicació

Aterratge

FASE I
Incubació

FASE II
Acceleració

3.1.SELECCIÓ DE PROJECTES
La fase de selecció de projectes es compon de tres blocs: INSCRIPCIÓ, SELECCIÓ I

ADJUDICACIÓ, i ATERRATGE.
INSCRIPCIÓ
•

Descarrega’t el formulari d’inscripció a la nostra web i complimenta’l. Si creus
que disposes d’informació addicional rellevant per a que nosaltres puguem
avaluar la teva proposta afegeix-la. Sigues creatiu en la teva presentació.

•

Si tens prototips, maquetes o el teu projecte ja està funcionant, exhibeix-ho.

•

La inscripció es realitzarà a través del correu electrònic de contacte
info@niu.ad

•

El material aportat serà tractat confidencialment per NIu i per tots els seus
col·laboradors

•

Un cop enviada la inscripció no es podran fer canvis a la mateixa.

•

Si no tens permís de residencia/treball al Principat d’Andorra et demanarem
un certificat d’antecedents penals del teu país d’origen i del de residència
degudament postil·lat per tal d’avaluar si es pot demanar de conformitat amb
la normativa vigent d’aplicació al Principat d’Andorra.

SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ
•

L’equip del Programa NIu avaluarà el teu projecte i en cas que necessiti més
informació et contactarà.

•

Si el teu projecte es troba entre les millors propostes et contactarem per
realitzar una entrevista personal amb la finalitat de conèixer-te millor com a
emprenedor i al teu projecte, per tal d’avaluar si correspon incorporar al NIu
el teu projecte en Fase 1 Incubació o Fase 2 Acceleració.

•

El Programa NIu comunicarà a tots els participants de la convocatòria el
resultat del procés de selecció un cop arribi la data de fi del període establert.
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•

També es publicaran els projectes seleccionats, llavors si estàs entre ells es
convindrà quines dades es publicaran.

ATERRATJE AL PROGRAMA NIu
•

Si finalment ets seleccionat et contactarem per fer la ronda d’encaix entre
equip mentor – equip emprenedor. Cadascuna de les empreses adherides al
Programa NIu, tindran entre 1 i 3 mentors en funció de les seves necessitats.

•

També hauràs de definir la composició i rols definitius del teu equip al
Programa NIu, així com designar la/les persona/persones que estaran
localitzades físicament al Centre de Noves Empreses NIu al Principat
d’Andorra. Com a mínim tu com a líder del projecte hauràs de participar
presencialment al Programa NIu

•

A més, signarem el contracte regulador de la vostra estada al NIu, definint
principalment: les bases aplicables, l’equip emprenedor, els mentors i el marc
de col·laboració i de participació al Programa NIu

•

Una vegada signat l’acord, et facilitarem els documents necessaris per a la
teva incorporació al Programa NIu així com informació sobre els tràmits que
has de realitzar: constitució de societat/empresa al Principat d’Andorra,
immigració (si cal) i impostos. Estaràs acompanyat en tot moment per
facilitar-te al màxim aquest procés

•

En concret, si no tens permís de residencia/treball al Principat d’Andorra, et
donarem el suport necessari a fi que pugueu realitzar els tràmits
administratius amb totes les garanties.

•

Una vegada disposis dels requisits necessaris per treballar i residir al Principat
d’Andorra durant el Programa NIu, et donarem el Pack de Benvinguda i
entraràs al Centre de Noves Empreses NIu per començar a desenvolupar el
Programa.

•

En el cas de que com a emprenedor ja disposis d’una societat ja constituïda
amb anterioritat al Principat d’Andorra, també podràs participar. En aquest
cas, caldrà que ens facis arribar tota la documentació relativa a la teva
empresa (estatuts, registre de societats, comerç, etc.) per a que sigui
avaluada per l’equip NIu, i en el cas de que procedeixi materialitzar la
inscripció d’acord amb els requisits del programa NIu.

3.2.FASE I – INCUBACIÓ
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Els objectius de la Fase I d’incubació són aportar dinamització, assessorament i
mentoria individual dins de les següents àrees:
•

Metodologia de Model de Negoci

•

Metodologia de descobriment de Client

•

Descobriment de Client

•

Evolució del Model de Negoci

Preparació DEMO DAY 1
Al final de la Fase I els projectes presentaran el seu Business Model al Demo Day 1,
es realitzarà una avaluació del rendiment general del projecte obtingut per aquesta
Fase I, així com de les seves necessitats de finançament per la Fase II, obrint-se si cal
una primera ronda d’inversió per la Fase II d’acceleració i desenvolupament de
producte.
3.3.FASE II – ACELERACIÓ
Els objectius de la Fase II són aportar formació i tutoria individual dins dels següents
aspectes:
• Metodologia de Desenvolupament de Producte
• Metodologia de Pla de Negoci
•

Desenvolupament de producte

•

Formació en Tecnologia

•

Preparació DEMO DAY

Al final la Fase II els projectes presentaran el seu Business Plan i el seu producte, es
realitzarà una avaluació del rendiment general del projecte, es presentarà al DEMO
DAY i es comunicarà la iniciativa empresarial exteriorment. A més, s’avaluarà la
possibilitat de que el projecte passi a la fase de comercialització amb recursos
d’Andorra Telecom, així com les seves necessitats de finançament per afrontar la
seva consolidació al mercat dins d’una segona ronda d’inversió.
4. MODEL DE COL·LABORACIÓ AMB ELS EMPRENDEDORS
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APORTACIÓ
NIu

APORTACIÓ
EMPRENEDOR

ÈXIT DEL
PROJECTE

CENTRE DE NOVES EMPRESES – INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES
Infraestructures
SERVEIS AL CENTRE DE NOVES EMPRESES - INVERSIÓ EN SERVEIS
Tecnològics

Subministraments

Manteniment

Generals

De gestió

SUBVENCIÓ DEL 50% DEL COST DE LLOGUER
LLOGUER– Depenent de l’espai utilitzat per l’empresa

MENTORIA TECNOLÒGICA - 3 h / setmana
SEGUIMENT – 10 h / mes
DINAMITZACIÓ I ASSESSORAMENT - Continu els 10 mesos d’acceleració
ACCÉS A XARXA D’INVERSIÓ - 2 rondes
ACCÉS A POOL DE MENTORS
ACCÉS A CONDICIONS COMERCIALS AVANTATJOSES
XARXA DE CONTACTES TECNOLÒGICS COMERCIALS I INSTITUCIONALS
RECURSOS COMERCIALS I DE LLANÇAMENT DE PRODUCTE
5% PROPRIETAT DE L’EMPRESA

NIu proporciona al teu projecte:
•

Centre de Noves Empreses NIu:
o Infraestructures pel desenvolupament d’empreses tecnològiques al
Centre de Noves Empreses NIu.
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o Serveis tecnològics, de manteniment de subministraments, generals i
de gestió al Centre de Noves Empreses NIu
o Subvenció del 50% del cost del lloguer de l’espai utilitzat per
l’empresa al Centre de Noves Empreses NIu
•

Serveis d’incubació i d’acceleració:
o 3 hores setmanals de mentoria tecnològica per part d’Andorra
Telecom sota demanda i acumulables dins d’un Centre de Noves
Empreses NIu al Principat d’Andorra
o Serveis tecnològics, de manteniment de subministraments, generals i
de gestió al Centre de Noves Empreses NIu
o Subvenció del 50% del cost del lloguer de l’espai utilitzat per
l’empresa al Centre de Noves Empreses NIu

•

Serveis d’incubació i d’acceleració:
o 3 hores setmanals de mentoria tecnològica d’Andorra Telecom sota
demanda i acumulables dins d’un mes
o Seguiment específic d’empresa de 10 hores al mes
o Complert

programa

de

dinamització,

assessorament

i

co-

desenvolupament de producte continuat durant els 10 mesos de
Programa NIu
o Accés a una xarxa d’inversió específica pel Programa NIu articulada en
dues rondes, així com a facilitat per l’obtenció de préstecs en
condicions avantatjoses
o Accés a una xarxa de reconeguts mentors
o Accés a condicions comercials avantatjoses en diversos productes i
serveis d’interès per les empreses al Programa NIu
o Accés a una xarxa de contactes tecnològics, comercials e institucionals
o Accés a recursos comercials i de llançament de producte a través
d’Andorra Telecom, com esdeveniments sectorials, publicitat...etc
En contraprestació NIu rebrà del teu projecte:
•

En concepte d’ús i aprofitament del Centre de Noves Empreses NIu: Un
lloguer depenent de l’espai utilitzat per la teva empresa.

•

En concepte de serveis d’incubació i d’acceleració durant 10 mesos: El 5% de
la propietat de la teva empresa, dret preferent d’entrada en posteriors rondes
de finançament i un representant al teu Consell d’Administració

En el referent als mentors que t’ajudin a desenvolupar la teva empresa al Programa
NIu, et proporcionaran:
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•

Serveis de mentoria durant 10 mesos:
o 3 hores mensuals de mentoria individual presencial o remota
o Seguiment específic d’empresa de 2 hores al mes presencials
o Accés a una xarxa de contactes tecnològics, comercials i institucionals
o Reconeixement al sector i ajuda al llançament comercial

En contraprestació cadascú dels mentors que t’ajudin rebrà del teu projecte:
•

El 1% de la propietat de la teva empresa (Condicionat al compliment efectiu
de les obligacions del mentor amb la START UP i el NIu), dret preferent
d’entrada en posteriors rondes de finançament i un representant al teu
Consell d’Administració.

5. AVANTATGES DEL PROGRAMA Niu

INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS

LLANÇAMENT DE
PRODUCTE

ANDORRA
–
PAÍS

DINAMITZACIÓ I
MENTORIA

ÈXIT DEL
PROJECTE

FINANÇAMENT i
AVANTATGES

XARXA DE
CONTACTES

METODOLOGIA
ACCÉS A LA DARRERA
TECNOLOGIA

METODOLOGIA ESPECÍFICA: Tindràs al teu abast un complert Programa de
desenvolupament tecnològic emprenedor amb la gestió d’Andorra Telecom i la
col·laboració d’altres reconegudes empreses i institucions. El Programa NIu està
dissenyant amb una metodologia ràpida, pràctica i que augmenta el valor del teu
projecte, el que permetrà que surtis al mercat en 10 mesos.
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ASSESSORAMENT I MENTORIA: Comptaràs amb una completa xarxa de reconeguts
assessors i mentors orientats a fer del teu projecte un èxit real al mercat, així com
amb el recolzament directe i continuat d’Andorra Telecom amb eines i serveis
d’innovació i co-desenvolupament específics del sector.
ACCÉS A LES ÚLTIMES TECNOLOGIES: El Programa NIu t’ofereix accés a xarxes de
comunicacions fixes i mòbils d’alta capacitat, accés i seguretat, així com serveis de
valor afegit a l’àmbit de les Telecomunicacions – Media – Digital i assessorament
tecnològic.
CENTRE DE NOVES EMPRESES: El Programa NIu compta amb un Centre de Noves
Empreses al Principat d’Andorra específicament equipat amb infraestructures i
serveis pel desenvolupament del teu projecte.
SERVEIS ADMINISTRATIUS: El Programa NIu t’ofereix un servei d’acompanyament
administratiu i d’ajuda a tràmits que t’acompanyarà sense cap cost a qualsevol
gestió administrativa necessària tant per la teva entrada al Programa NIu com per la
operativitat del teu projecte empresarial.
XARXA DE CONTACTES: Treballaràs en un entorn compartit amb altres empreses
tecnològiques amb sinergies, a més de tenir accés a l’ampla xarxa de contactes
empresarials, institucionals i governamentals que t’ofereix el Programa NIu.
FINANÇAMENT:

Podràs

accedir

a

dues

rondes

d’inversió,

una

per

el

desenvolupament de producte a la Fase II d’acceleració, i una altra al final del
Programa NIu, per reforçar la teva sortida al mercat.
AVANTATGES SOCIALS I COMERCIALS: A traves del Programa NIu tindràs accés a
beneficis comercials en productes i serveis d’interès pel desenvolupament del teu
projecte, així com pel teu aterratge i estada al Principat d’Andorra.
PRINCIPAT D’ANDORRA COM A PAÍS: Com a emprenedor del Programa NIu al
Principat d’Andorra tindràs avantatges propis del país com són una baixa fiscalitat
tant personal com empresarial i un entorn estable i segur.
RECURSOS PEL LLANÇAMENT DE PRODUCTE: Participant al Programa NIu
obtindràs la visibilitat, la rellevància i els mitjans de distribució que la teva empresa
necessita per sortir al mercat desprès dels 10 mesos d’acceleració.
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6. INFORMACIÓ D’INTERÉS – PREGUNTES FREQUENTS
Hi ha alguna limitació per participar a la convocatòria?
L’equip del projecte ha d’estar integrat per persones majors d’edat i com a mínim el
líder haurà participar físicament en el projecte, obtenint un permís de residència i
treball al Principat d’Andorra d’acord amb la normativa vigent d’aplicació.
Es pot participar al Programa NIu si ja he rebut finançament previ?
El Programa NIu està obert a tot tipus de projectes tecnològics, per la qual cosa, si el
teu projecte ha rebut finançament previ, en principi pot participar al programa,
sempre que no sigui incompatible amb les bases i normativa. És per això que al teu
formulari de participació has de indicar clarament el tipus de finançament que has
rebut i les seves característiques.
Quin grau d’avançament ha de tindre el projecte?
No s’exigeix un grau d’avançament determinat a la hora de presentar la sol·licitud,
encara que el projecte ha de ser viable per sortir al mercat al menys amb un primer
producte després del 10 mesos del Programa NIu.
Els projectes presentats han de pertànyer a alguns sectors en concret?
Els projectes hauran de suposar una oferta innovadora al mercat tecnològic. Dins
d’aquests mercats, hi ha àrees d’interès específiques: e-health i wellness, Oci i
Esports, Robòtica, Experiència Comercial, Software Defined i Language, Seguretat
Digital i Jocs, però les iniciatives no necessàriament han de encaixar en alguna de les
àrees d’interès.
Quantes persones com a mínim han de estar a l’equip emprenedor del projecte?
Quin grau d’implicació s’exigeix al equip?
L’equip emprenedor haurà de estar compost com a mínim per dues persones,
essent una d’elles el líder del projecte, i representant del mateix, que serà la persona
que presenti la sol·licitud.
Idealment tots els integrants de l’equip haurien d’instal·lar-se al Centre de Noves
Empreses NIu del Principat d’Andorra, però en tot cas si això no fos possible, com a
mínim demanem que el líder del projecte s’instal·li al Centre de Noves Empreses
NIu i que dediqui el 100% del seu temps al Programa NIu. Els altres integrants del
projecte únicament haurien d’assistir (presencial o remotament) a les sessions de
dinamització i de mentoria, i presencialment a les reunions de seguiment mensual.
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La no implicació de l’equip en el projecte serà un dels punts a avaluar en el
seguiment realitzat pel NIu, essent una de les possibles causes d’exclusió del
Programa NIu.
Pot ser exclòs del programa? Quins serien els motius? Què implicaria?
El projecte pot ser exclòs del Programa NIu si s’incompleix el contracte d’adhesió al
programa o les seves bases. Si es produeix aquest cas, l’equip emprenedor retornarà
els deutes contrets en forma de préstecs i altres de possible aplicació d’acord amb
els Terminis i Condicions exposats al citat contracte.
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ANNEX 1. ASPECTES LEGALS SOBRE LA CONVOCÀTORIA
1. ACEPTACIÓ DE LAS BASES
La participació en la convocatòria mitjançant el registre de la sol·licitud comporta
que el participant accepta i s’obliga a complir amb els compromisos recollits en el
present document i, en aquest sentit, dóna la seva conformitat i acceptació als
termes definits al mateix.
NIu es reserva el dret de cancel·lar, modificar, o suspendre el procés de selecció si
ho considera escaient.
El participant coneix i accepta expressament que comunica el projecte sota la seva
única i exclusiva responsabilitat. Així mateix eximeix de qualsevol tipus de
responsabilitat a NIu davant possibles reclamacions de tercers relacionats amb la
proposta que presenta.
2. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL
El participant intel·lectual garanteix sota la seva exclusiva responsabilitat que el
contingut que lliura i presenta és de la seva creació original i no infringeix drets de
tercers, inclosos sense límits els drets de propietat intel·lectual o industrial, drets
d’autor, marques comercials, patents, secrets comercials, publicitat i privacitat i que
el contingut no és il·legal, ni s’ha creat i/o lliurat infringint una obligació contractuals
derivada de la relació amb un tercer.
NIu es reserva el dret a donar de baixa automàticament a qualsevol participant que
alteri o inutilitzi el bon funcionament i transcurs normal i reglamentari del procés de
selecció o el propi programa NIu, que realitzi practiques impròpies per a obtenir
avantatges

amb

mitjans

fraudulents,

com

l’ús

d’informació

privilegiada,

manipulacions indegudes, etc. i/o utilitzi qualsevol tipus de pràctica que pugui ser
considerada contrària a l’esperit de NIu o als principis d’actuació d’Andorra Telecom,
inclòs l’ús indegut i contrari a la Llei del programa NIu.
El participant autoritza a NIu pel fet de participar en aquest procés i sense cap dret
addicional, de manera indefinida, a utilitzar en el material publicitari relacionat amb
aquesta convocatòria o amb l’activitat de NIu, la informació en relació al projecte
que expressament li sigui sol·licitada per a aquesta finalitat i acordada per ambdues
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parts. Es presumirà en tot cas que el participant envia la seva sol·licitud
voluntàriament, exonerant a NIu de qualsevol responsabilitat en cas contrari.
Les dades proporcionades pel participant han de ser correctes, veraces i complertes,
assumint tota la responsabilitat sobre la falta de veracitat o exactitud dels mateixos.
En cas contrari, NIu tindrà dret, sense perjudici de qualsevol d’altres mitjans legals al
seu abast, a retirar, denegar o suspendre els drets reconeguts al participant.
El participant accepta que NIu prengui les decisions finals relatives a la convocatòria i
selecció dels projectes. El participant reconeix que inclús si es selecciona el seu
projecte, NIu no està obligat a signar el contracte definitiu. Tots els participants de la
convocatòria seran contactats mitjançant les dades de notificació facilitats a l’efecte
per tal de comunicar la seva selecció o no pel programa NIu.
L’intercanvi de dades en el marc del programa, en cap cas suposarà la concessió,
expressa o implícita, de cap dret sobre la informació que se subministri, excepte que
aquest sigui atorgat per ANDORRA TELECOM en relació amb l’objecte d’aquest
acord.
En conseqüència, el subministrament d’aquesta informació no podrà entendre’s, en
cap cas, com a concessió de patent, llicència o qualsevol altre dret de propietat
intel·lectual i/o industrial algun, considerant-se que aquella romandrà en tot
moment en l’àmbit de la propietat de l’emissor.
Així mateix, les dades facilitades per part de NIu no podran ser objecte de
comercialització a tercers, quedant reservat el seu ús exclusivament per a les
finalitats previstes en relació al projecte objecte del present acord.
3. DRETS EN RELACIÓ AMB LA SOL·LICITUD
Sense perjudici d’acords posteriors, només pel fet de formar part en la convocatòria,
els participants no perdran o transmetran la propietat en relació amb els drets que
puguin derivar-se del seu projecte. NIu podrà cedir i transferir qualsevol dels seus
drets i obligacions sota aquests terminis i condicions a Andorra Telecom.
4. RESPONSABILITAT
Els participants respondran dels danys i perjudicis, de tota naturalesa i de qualsevol
origen, que siguin causats per l’incompliment de les seves obligacions o com a
conseqüència dels seus actes o omissions, dels seus integrants, en l’execució de dites
obligacions.
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Per a tots els efectes de les presents bases, s’inclouen en la responsabilitat de
l’adjudicatari tots els danys indirectes, incidentals, conseqüencials, i el lucre cessant
que poguessin derivar-se de l’execució de les presents bases.
L’incompliment per part dels participants de qualsevol punt de les bases o
condicions de la convocatòria del contracte regulador de la relació entre les parts , o
dels mínims exigits per al desenvolupament del programa, donarà lloc a la rescissió
de l’estada al programa.
Així mateix, els participants seran responsables davant de NIu, en cas que amb la
sol·licitud d’accés al programa NIu s’infringeixin drets de tercers i indemnitzaran a
NIu per tots els danys i perjudicis causats, inclosos tot tipus de reclamacions,
procediments judicials o extrajudicials, així com en tots els casos els honoraris
d’advocats i procuradors o qualsevol professional necessari en el procés, per la
manca d’acompliment de les obligacions contretes.
El compromís assumit en aquest document entrarà en vigència a partir de la
acceptació d’aquestes condicions i romandrà vigent fins a cinc anys desprès de la
finalització de la convocatòria.
5. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
El contingut de les idees i projectes presentats a la convocatòria, tota la
documentació i la informació de qualsevol tipus proporcionat pel participant seran
tractades confidencialment per NIu.
Ambdues parts reconeixen el caràcter estrictament confidencial de la informació
següent:
-

La que hagin rebut de l'altra part amb motiu de la convocatòria, i que hagi
estat identificada com a confidencial, llevat que ja la coneguessin prèviament
i que ho puguin acreditar o que sigui de coneixement públic o bé que arribi
al coneixement públic.

-

Tota la que sigui resultat del desenvolupament dels projectes o
col·laboracions que siguin objectes del programa NIu.

Per tant, les parts s'obliguen a no difondre la informació confidencial sense el
consentiment de l'altra part, així com a garantir el compliment d'aquesta obligació
per part de totes les persones al seu càrrec que participen en els diferents projectes
o col·laboracions.
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El participant autoritza a NIu, a l'efecte de procedir a l'anàlisi i avaluació del projecte,
a posar en coneixement de la seva xarxa d'avaluadors les idees, la documentació i
informació del participant presentada a la convocatòria. Per poder accedir als
projectes que es postulen i avaluar adequadament, tots els membres de la xarxa
d'avaluadors accepta prèviament els termes i condicions per a la seva participació,
que, entre altres, contenen clàusules amb obligacions de confidencialitat i de
protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial del participant sobre el seu
projecte. Sense perjudici de l'anterior, NIu no respondrà per les accions o omissions
dels membres de la xarxa d'avaluadors.
NIu es compromet a no utilitzar la mateixa per a fins diferents dels derivats del
programa. El participant atorga el seu consentiment per a que tota la informació
posada en coneixement o enviada a NIu en virtut de la convocatòria (incloent dades
personals) sigui processada i utilitzada de forma general per NIu per al registre en la
convocatòria, la seva participació, l'anàlisi del projecte i la seva avaluació, aplicant
totes les mesures raonables de seguretat informàtica i confidencialitat per evitar
alteracions, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades.
Igualment, ambdues parts es comprometen a guardar el més absolut secret respecte
les dades de caràcter personal a les que es tingui accés derivats de la participació en
el programa NIu i a observar totes les previsions legals que es contemplen a la llei
LQPD 15/2003. En particular, es comprometen a no aplicar o utilitzar les dades de
caràcter personal tractades o aquelles a les que hagi tingut accés durant la prestació
del servei, amb una finalitat diferent a la que figura en les bases, ni a cedir-los, ni tan
sols per a la seva conservació, a d’altres persones.
NIu aplicarà a totes les dades que tracti, les mesures de seguretat que s’estableixen
legalment per la legislació andorrana, en virtut del tipus de dades que tracti.
NIu quedarà exempta de les responsabilitats derivades d’incompliments del personal
extern, podent repercutir sobre l’empresa contractada els possibles danys resultants
de la no aplicació de la legislació per part del seus empleats.
6. MISCEL·LÀNIA
Per a participar en el procés de selecció d'accés a NIu, el participant haurà de
presentar necessàriament la informació i/o documentació requerida als únics fins
que NIu avaluï el projecte (sense que NIu adquireixi cap dret sobre la mateixa, ni
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responsabilitat davant del participant ni davant de tercers, mantenint indemne
davant de qualsevol reclamació) i resolgui sobre el seu accés a NIu.
Totes les comunicacions relatives al procediment es realitzaran a través dels mitjans
establerts a l’efecte o mitjançant correu electrònic a la persona representant de
contacte indicada en la sol·licitud.
NIu no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal web de
NIu o de qualsevol dels serveis allotjats en els seus subdominis doncs el mateix està
en contínua actualització, i en conseqüència no garanteix que el portal o serveis
operaren de manera permanent i lliure de falles , ni assumirà cap responsabilitat pels
danys soferts pel sol·licitant pel no ús o impossibilitat d'ús de la informació o serveis
prestats a través del portal web de NIu o allotjats en qualsevol dels subdominis de
NIu.
NIu no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar
d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions del
portal o dels serveis per qualsevol causa, incloses causes alienes a NIu.
El participant assumirà tota la responsabilitat per la interpretació i ús de la informació
al portal web o qualsevol servei allotjat en qualsevol dels seus subdominis. NIu no es
fa responsable de la fiabilitat o la utilitat dels serveis prestats per tercers a través dels
subdominis NIu.

7. MARQUES REGISTRADES
NIu i el participant conserven tots els drets, la propietat i els interessos de les seves
respectives marques registrades.
L'enviament de la sol·licitud d'accés a NIu no suposarà, excepte autorització expressa
en contra, cap dret a favor del participant a utilitzar qualsevol dret de propietat
intel·lectual de niu ni dels seus col·laboradors, inclosa la promoció del projecte en
qualsevol fòrum utilitzant el nom de NIu o dels seus col·laboradors associat a aquest.
Ni NIu ni els seus col·laboradors ni el participant, utilitzaran les marques registrades
o noms comercials de l'altra part, ni paraules, símbols, o dissenys similars que es
confonguin amb elles, ja sigui com a part del seu nom corporatiu, o bé com a part
del nom de qualsevol producte de l'altra part.
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Les marques, avisos, noms comercials, propaganda comercial, dibuixos, dissenys,
logotips, textos, etc., que apareixen al portal web de NIu o en qualsevol dels serveis
allotjats en els seus subdominis són de l'exclusiva propietat de NIu, o de tercers que
de manera prèvia i expressa han autoritzat a aquesta per al seu ús. Queda prohibit
pel participant qualsevol ús o explotació per qualsevol mitjà, sense el consentiment
previ i per escrit de NIu, de qualsevol contingut inclòs al portal web de NIu o en
qualsevol dels serveis allotjats en els seus subdominis.
8. LIMITACIONS D'ÚS
El participant és conscient i accepta que no pot utilitzar el programa NIu per als
següents fins:
• Carregar o enviar qualsevol contingut que pugui violar els termes de la llei, ser
contrari a la moral pública o pugui resultar perjudicial, ofensiu, abusiu, irrespectuós,
difamatori, vulgar, obscè, invasor, racista, xenòfob o objectable
• Causar danys a les persones o grups de qualsevol manera
• Realitzar qualsevol acte il·legal o fraudulent
• Carregar o enviar qualsevol contingut sense els permisos necessaris per fer-ho.
• Carregar o enviar qualsevol contingut que violi qualsevol dret de propietat
intel·lectual
• Carregar o enviar qualsevol material que contingui virus o arxius dissenyats per
interrompre, destruir o limitar el funcionament del programari, maquinari o els
equips de telecomunicacions
• Interferir o violar les polítiques de la programa o de qualsevol xarxa connectada o
qualsevol tercer
• Intencionalment o accidentalment violar les lleis vigents a nivell del Principat
d’Andorra
• Recollir o emmagatzemar informació personal sobre altres participants
NIu tindrà el dret d'eliminar qualsevol contingut que infringeixi aquests termes i
condicions. El participant assumirà tota la responsabilitat per l'ús de qualsevol
contingut propi o de tercers, ja sigui parcial o totalment. Sense perjudici de
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l'anterior, NIu tindrà dret (encara que no l'obligació) de rebutjar qualsevol contingut
i eliminar-lo en qualsevol dels seus processos i plataformes.
9. RESOLUCIO DE CONFLICTES
Qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o execució de les bases de la
convocatòria, s'ha de resoldre directament per les parts, les quals es comprometen a
realitzar, de bona fe, els seus majors esforços per a la solució harmònica de les seves
controvèrsies, atenent a la comuna intenció expressada en el mateix, en un termini
màxim de 15 (quinze) dies hàbils comptats a partir de la data en què qualsevol de
les parts doni avís per escrit a l'altra respecte de qualsevol reclamació, sense que la
falta de resposta per part d'aquesta altra banda suspengui el termini abans
assenyalat.
10. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE
Per a la interpretació i compliment d'aquestes bases, NIu i els participants en la
convocatòria se sotmetran a les lleis del Principat d'Andorra.
Tot litigi, controvèrsia o reclamació resultant d'aquestes bases o de la seva
interpretació que no hagi pogut ser resolta d'acord amb el que estableix l'apartat
anterior, així com el relatiu a l'incompliment, resolució o nul·litat, se sotmetrà a la
jurisdicció dels Tribunals del Principat d'Andorra, amb expressa renuncia de
qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls-hi a les parts.

AVÍS LEGAL
El present document constitueix un resum de les condicions i termes generals
d’aplicació, no obstant les parts signaran el corresponent contracte que regularà de
manera concreta la seva relació i condicions especifiques, així com el corresponent
pacte de socis un cop constituïda la societat mercantil andorrana.
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