
4a EDICIÓ DEL PREMI RAFAEL JUNCADELLA

Bases legals

1. ENTITAT ORGANITZADORA i NATURALESA DEL PREMI

Òmnium Nou Barris, seu territorial d’Òmnium Cultural (amb domicili social al C/ Diputació,
276,  pral.,  08009  Barcelona,  amb  C.I.F  número  G-08310070  i  inscrita  al  Registre
d’Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 988) (l’“Entitat
Organitzadora”), organitza del 15 d’abril al 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos, la
quarta edició del Premi Rafael Juncadella.

El Premi Rafael Juncadella té com a objectiu difondre, reconèixer i  agrair  experiències i
projectes de persones, entitats, grups o iniciatives que promoguin i estimulin, mitjançant la
cultura, la convivència i la cohesió social a Nou Barris.

2. PRINCIPIS I MODALITATS DEL PREMI

La participació en el Premi implica la plena acceptació dels termes i condicions previstos en
aquestes bases legals (les “Bases Legals”). L’incompliment de qualsevol de les clàusules de
les Bases Legals, implicarà la impossibilitat de participar en el Premi i, si s’escau, de rebre
el premi obtingut.

El Premi és accessible les 24 hores del dia a través del web https://www.omnium.cat/ca/iv-
premi-rafael-juncadella//  (el “Web”). Les Bases Legals es poden consultar al  Web durant
tota la vigència del Premi. L’Entitat Organitzadora es reserva la possibilitat de modificar, en
tot moment, les Bases Legals i d’adoptar totes les decisions que pugui considerar útils per a
l’aplicació i la interpretació de les Bases Legals.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:

La participació en el Premi està oberta a tota persona física, entitat o iniciativa que compleixi
els següents requisits:

- Major de 18 anys d’edat si es tracta d’una persona física
- Que treballi o hagi treballat en pro de la cohesió social a Nou Barris mitjançant la

cultura com a eina d’actuació.
No  podrà  participar-hi  el  personal  de  l’Entitat  Organitzadora  ni  cap  persona  que  hagi
participat directament o indirectament en la concepció, execució i/o gestió del Premi, així
com els seus familiars en línia directa (ascendent, descendent i col·lateral).

No seran tinguts en compte els participants que no facilitin totes les dades requerides o que
actuïn amb dades personals incorrectes, falses i/o incompletes, així com tots aquells que no
compleixin amb les condicions exposades en aquestes bases.



MECÀNICA DEL PREMI:

1. Presentació de la candidatura
Per presentar candidatura al Premi Rafel Juncadella cal emplenar el formulari d’inscripció
que es troba al Web. La documentació que s’adjunti pot ser en format pdf, doc, ppt, clip de
vídeo publicat  a Youtube o Vimeo, fotografies en format jpg o enllaç Flickr,  i  slideShare
publicat en qualsevol entorn.

Les propostes podran incorporar tota la documentació que els seus responsables considerin
convenient per tal que el jurat del premi pugui formar-se una opinió tan completa com sigui
possible sobre el personatge, l’entitat,  iniciativa o projecte, el seu propòsit  i  el seu marc
d’actuació.

Atesa la  voluntat  de fer  difusió dels  projectes premiats,  caldrà que les propostes siguin
presentades d’una manera que en faciliti la divulgació posterior.

2. Jurat i procediment de selecció de candidatures.

El jurat el formen les següents persones:
- Tres membres de la junta d’Òmnium Nou Barris: presidència, vocalia de Cultura i

vocalia de Comunicació.
- Tres membres externs a Òmnium Nou Barris: el premiat anterior del Premi Rafael

Juncadella; i el responsable de l’àrea de cultura del districte de Nou Barris.

El  jurat  seleccionarà  els  candidats  finalistes,  als  quals  podrà  demanar,  si  es  considera
necessari,  més informació.  El  jurat  també podrà fer  visites i  entrevistes a les persones,
entitats i grups seleccionats per conèixer la seva tasca i les experiències que duen a terme.

3. PREMIS

El premi consistirà en 500€ (impostos a banda) el guanyador haurà d’adjudicar a un projecte
i/o entitat de Nou Barris que treballi i fomenti la cohesió social a Nou Barris. En cap cas el
destinatari del premi podrà ser la mateixa entitat o persona premiada i reconeguda amb el
Premi.

Alternativament, i a petició del beneficiari, el premi pot consistir en què Òmnium Nou Barris
compri el material que necessiti l’entitat per un valor equivalent a l’import del premi. 

El  guanyador  tindrà  un  termini  de  14  dies  naturals  des  de  la  notificació  de  l’Entitat
Organitzadora per confirmar la seva acceptació al premi. Si transcorregut el termini de 14
dies naturals, el guanyador no confirma la seva acceptació, l’Entitat Organitzadora podrà
decidir entre deixar el premi desert o designar un altre guanyador.



L’Entitat Organitzadora es compromet a fer, en un període menor d’un any, un acte públic
de reconeixement i difusió de l’activitat de l’entitat, persona física o iniciativa premiada pel
Premi. Serà en aquest acte públic que es farà la donació del premi a l’entitat, persona física
o iniciativa seleccionada pel guanyador del Premi.

En  cap  cas  l’Entitat  Organitzadora  podrà  ser  considerada  responsable  del  retard  en
l’entrega del premi o, en cas d’impossibilitat per part del guanyador, de beneficiar-se del
premi per circumstàncies alienes a l’Entitat Organitzadora.

Únicament seran assumits per l’Entitat Organitzadora les despeses i tràmits expressament
previstos a càrrec seu en les Bases Legals.

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El Responsable del tractament de les dades personals  que facilitin  els  participants serà
Òmnium Cultural. La finalitat del tractament serà la de gestionar el Premi, així com enviar
informació sobre activitats d’Òmnium. Les dades personals es conservaran mentre no se’n
sol·liciti la supressió. La base legal per al tractament de les dades és el consentiment del
participant  prestat  mitjançant  l’acceptació  de  les  Bases  Legals.  Es  podrà  revocar  el
consentiment a l’enviament de les comunicacions comercials i sol·licitar l’exercici dels drets
d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com de limitació i portabilitat, mitjançant una
sol·licitud per correu electrònic a dades@ omnium.cat (ref. “Premi Rafael Juncadella”). En el
supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir
més  informació  al  respecte  de  qualsevol  d’aquests  drets,  pot  acudir-se  a  l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).

 

https://www.aepd.es/

