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CONVOCATÒRIA

Segona Edició
2021 - 2022
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La Fundació Catalunya Cultura crea el PREMI EMPRESA
CULTURA amb la voluntat de reconèixer i visibilitzar aquella
empresa que destaqui pel seu compromís i la seva contribució en
el foment i suport de la cultura en l`àmbit de Catalunya.

Aquesta convocatòria vol premiar aquella empresa que presenti
una activitat, programa, projecte, o fet excepcional (en endavant “la
Iniciativa”) que destaqui per la seva capacitat transformadora, el
seu grau d’impacte, la seva innovació i singularitat, entre altres, tant
a nivell del seu propi personal com del seu entorn.
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PREMI EMPRESA CULTURA
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
Segona edició 2021 - 2022

1.

REQUISITS PER PRESENTAR LA CANDIDATURA AL PREMI

Poden participar en la present convocatòria les empreses i entitats (en endavant
“el Sol·licitant”) que reuneixen els següents requisits:
▪

Tenir personalitat jurídica (en totes les formes jurídiques previstes per
llei: S.L./U, S.A., Fundació, Associació, Cooperativa, etc.), quedant
descartades iniciatives de persones físiques.

▪

Caràcter privat del Sol·licitant, quedant descartades les entitats
públiques.

▪

Les accions de promoció de la cultura (en endavant, “la Iniciativa”) que
presenti el Sol·licitant han de:
➢ tenir una vinculació amb la cultura i contribuir positivament en el
seu suport.
➢ desenvolupar-se, o tenir impacte, en l’àmbit de Catalunya.
➢ existir i estar implementades a la data de la sol·licitud (no
s’accepten accions de futur)

▪

La principal activitat econòmica del Sol·licitant no ha d’estar vinculada a
l’àmbit cultural.

▪

No ser una empresa membre del Patronat o Consell de mecenatge de la
Fundació o haver-ho estat l’any anterior al de presentació de la sol·licitud.

▪

Cursar correctament la Sol·licitud mitjançant la presentació del formulari de
sol·licitud (en endavant “el Formulari Premi”), seguint els tràmits establerts
en l’apartat 2.1 de les presents Bases de convocatòria i aportar tota la
informació/documentació requerida en el Formulari Premi.
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La candidatura al PREMI EMPRESA CULTURA implica necessàriament
l'acceptació de tots i cadascun dels requisits i condicions generals d'aquesta
convocatòria, establerts en aquestes bases.

2.

PROCÉS D’AVALUACIÓ

2.1 PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA
CALENDARI
La convocatòria del Premi està oberta del 22 de novembre 2021 al 11 de gener
2022 (data límit per enviar el Formulari Premi).
La Fundació es reserva el dret d’allargar el període de convocatòria, fet que
publicaria a la seva pàgina web www.fundaciocatalunyacultura.cat.

FORMULARI
L’empresa que desitgi optar al Premi ha de presentar la seva candidatura omplint
el corresponent Formulari Premi, degudament complimentat a través de la web
de la Fundació i adjuntant la Memòria explicativa de la Iniciativa.
Totes les empreses sol·licitants que compleixin els requisits establerts en
l’anterior apartat 1 optaran al Premi EMPRESA CULTURA que la Fundació
convoca en la seva voluntat de promoure, impulsar i visibilitzar la relació i suport
del món empresarial al sector cultural.

ESMENA DE LA SOL·LICITUD
Si la documentació presentada conté defectes corregibles, es demanarà al
Sol·licitant perquè, en un termini de deu (10) dies naturals, esmeni la falta, amb
indicació que, si així no ho fes, se l’entendrà per desistit de la seva Sol·licitud.
La Fundació podrà també requerir informació complementària durant tot el
procés d’avaluació amb la finalitat d’esclarir possibles dubtes.
Les esmenes hauran d’adreçar-se a la Fundació, al correu electrònic:
jbordas@fundaciocatalunyacultura.cat
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2.2. JURAT
El Jurat del Premi EMPRESA CULTURA estarà format per 5 membres: 4
membres de la Fundació i la persona representant de l’empresa mereixedora del
Premi EMPRESA CULTURA de l’any anterior. Actuarà de Secretari/a no membre
una persona de l’equip de la Fundació Catalunya Cultura.
El Jurat serà escollit cada any a proposta del Comitè Executiu de la Fundació.
Cada membre del Jurat, d’acord amb els criteris de valoració descrits en
l’apartat 2.3, avaluarà de forma independent, i amb total objectivitat, cada
Iniciativa presentada i acceptada, resultant guanyadora aquella empresa que
obtingui més vots.
El Jurat es reunirà, de forma presencial o virtual per deliberar conjuntament i
seleccionar l’empresa guanyadora del Premi. En cas d'impossibilitat d'assistir a
la reunió de deliberació, els membres del Jurat podran delegar el seu vot en un
altre membre del Jurat.
Per consens del Jurat, es pot valorar la possibilitat de concedir mencions
especials en cada convocatòria.

2.3. CRITERIS D’AVALUACIÓ
ACCEPTACIÓ DE LA SOL.LICITUD
La Fundació revisarà la documentació presentada per l’empresa sol·licitant
(Formulari Premi i Memòria) i acceptarà aquelles Sol·licituds que acompleixin
els requisits descrits a l’anterior apartat 1 i traslladarà les sol·licituds acceptades
al Jurat per a la seva valoració.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Cada membre del Jurat avaluarà cada Iniciativa presentada i acceptada per part
de la Fundació d’acord amb els següents criteris de valoració:
•
•
•
•
•

El grau d’ innovació de la Iniciativa
La singularitat i qualitat artística en la proposta
L’impacte de millora que genera: en l’àmbit cultural/social i educatiu
Capacitat de fomentar l’interès per la cultura entre les seves comunitats
internes i externes (treballadors – territori)
Capacitat de motivar i incentivar altres iniciatives en pro de la cultura
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3.

LLIURAMENT DEL PREMI EMPRESA CULTURA

La Fundació donarà a conèixer públicament l’empresa mereixedora del Premi
EMPRESA CULTURA que es lliurarà durant la celebració del Patronat de febrer
amb la presència dels membres del Patronat i del Jurat així com de la Consellera
de Cultura.
Si per causa o motiu justificat no es pogués dur a terme de manera presencial el
lliurament del Premi, la Fundació podrà adaptar la mateixa i el lliurament del
Premi a un entorn online.

4.

PROTECCIÓ DE DADES

Els representants de les empreses participants consenten expressament què les
dades personals obtingudes a través del procés de sol·licitud i participació en el
Premi siguin incorporades a un fitxer automatitzat propietat de la Fundació, per
a gestionar la seva participació en el Premi.
Les empreses participants podran exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició conforme a la normativa vigent mitjançant l’enviament d'un
e-mail a info@fundaciocatalunyacultura.cat

5.

DRETS D'IMATGE

Les empreses participants autoritzen de manera irrevocable i gratuïta a la
Fundació a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom social i imatges, marques i
logotips en qualsevol activitat publicitària i/o promocional per al seu tractament a
través de qualsevol sistema i suport que permeti divulgar i comunicar
públicament els programes, projectes o iniciatives empresarials presentades
conjuntament amb la imatge de la Fundació, tot això sense cap mena de limitació
temporal ni territorial i sense que doni dret a cap remuneració o contraprestació
per a les empreses.
A aquest efecte, les referències que es facin a “qualsevol sistema i suport” han
d'interpretar-se de manera extensiva a qualsevol mitjà que permeti la fixació,
reproducció, distribució i comunicació pública del nom de les empreses i/o
projectes, programes o iniciatives presentades, incloent amb caràcter merament
enunciatiu i no limitatiu, la premsa, la televisió, Internet, els dispositius mòbils,
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etc., en tota mena d'accions publicitàries com ara presentacions i esdeveniments
organitzats per la Fundació.
L'autorització inclou tots els drets de reproducció, transformació, distribució i
comunicació pública de l'enregistrament o imatges captades, sense limitació de
temps ni de territori.

Per a qualsevol dubte podeu contactar-nos entre les 10.00 h i les 14.00 h al
telèfon: 934 123 143 o enviar-nos un e-mail a:
info@fundaciocatalunyacultura.cat

ANNEX I: Formulari de sol·licitud PREMI EMPRESA
CULTURA
(accés des de la web de la Fundació: www.fundaciocatalunyacultura.cat)
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