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BASES I CONDICIONS DEL PREMI equit@T 2019 PER A LA 
PROMOCIÓ DE L’EQUITAT DE GÈNERE EN LES TIC

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Des del 7 de març fins al 30 d’abril de 2019

LLIURAMENT DEL PREMI 
20 de juny de 2019

1. Objecte dels premis

Els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC convoquen el premi 
equit@T per a la promoció de l’equitat de gènere en les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), en l’àmbit geogràfic d’Espanya i Iberoamèrica.

En un àmbit de coneixement en què la presència femenina encara és minoritària i sovint hi 
queda difuminada, aquesta distinció pretén premiar iniciatives que tinguin com a finalitat 
generar activitats i mostrar bones pràctiques per a ajudar a construir l’equilibri de gènere en 
els estudis i en les professions relacionades amb les TIC. 

En concret es premiaran dues modalitats d’iniciatives d’èxit que fomentin l’interès i la 
participació de les dones en l’àmbit de les TIC:

● Modalitat professional: accions i programes d’èxit, tant d’institucions com de 
persones físiques, per a promoure la participació i la promoció de les dones en les 
carreres professionals i acadèmiques relacionades amb les TIC.

● Modalitat formativa: accions i programes d’èxit, tant d’institucions com de persones 
físiques, per a promoure l’augment de la presència de dones en els estudis 
relacionats amb les TIC de l’educació secundària no obligatòria (batxillerat, formació 
professional o equivalent).

 2. Organitzadors

Els organitzadors del premi són els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de 
la UOC.

La UOC és una universitat de servei públic vehiculada per mitjà d’una fundació privada de 
nacionalitat espanyola, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (d’ara 
endavant, FUOC), amb CIF número G-60667813 i domicili social a l’avinguda del Tibidabo, 
núm. 39 de Barcelona, tal com fa constar la Llei 3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la 
Universitat Oberta de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
núm. 2040, de 21 d’abril de 1995.
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3. Participants

Pot ser candidat al premi qualsevol institució, grup o persona que hagi desenvolupat alguna 
iniciativa, programa o acció que tingui com a objectiu fomentar l’equitat de gènere en l’àmbit 
docent i professional de les TIC. En cas que el candidat sigui una persona física, ha de ser 
major d’edat i de nacionalitat espanyola o resident a Espanya o a qualsevol país 
d’Iberoamèrica. En cas que el candidat sigui una institució o un grup, l’activitat presentada 
s’ha de desenvolupar en l’àmbit geogràfic del premi.

4. Normes de participació

1. Totes les dades facilitades han de ser correctes, veraces i completes (la relació de 
documents que s’han de presentar es descriu en l’apartat 5.1).
2. La persona o el representant del grup o institució premiat ha d’estar present el dia del 
lliurament del premi, tret que hi hagi una causa justificada.
3. No s’admeten les candidatures presentades fora de termini.

L’organització dels premis equit@T es reserva el dret d’excloure dels premis qualsevol 
participant que no compleixi les normes de participació establertes en aquestes bases i 
condicions.

5. Funcionament del premi

La participació en el premi equit@T es fa amb la presentació en línia de les candidatures.

5.1 Presentació de candidatures

Pot optar al premi qualsevol persona, grup o institució que reuneixi els requisits descrits a la 
base 3, «Participants». Cal presentar la candidatura mitjançant el formulari electrònic creat 
a aquest efecte en l’espai reservat a aquests premis en el lloc web 
http://premiequitat.uoc.edu, en el qual s’inclourà la informació i documentació següent:

● Nom, cognoms, número de telèfon i adreça electrònica de la persona que presenta la 
candidatura.

● Dades principals (nom, cognoms, adreça electrònica, adreça postal, país de 
residència, CIF, etc.) de la persona, grup o institució que és candidat al premi.

● Modalitat en la qual es presenta.
● Descripció de la candidatura i justificació dels seus mèrits en relació amb els criteris 

d’avaluació que consten a l’apartat 5.2 d’aquestes bases.
● Document amb el CV del candidat en format PDF: formació, mèrits acadèmics i 

professionals, etc.; o bé memòria de la institució candidata: descripció, breu resum de 
les seves activitats, forma jurídica, adreça, etc.
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5.2 El jurat avaluarà les candidatures presentades en funció dels criteris següents:

Modalitat professional
En les accions i els programes candidats es valoraran les evidències presentades que 
acreditin:

● que potencien l’augment de la presència i la promoció de dones en les carreres 
acadèmiques de l’àmbit de les TIC;

● que potencien l’augment de la presència i la promoció de dones en les professions de 
l’àmbit de les TIC;

● la difusió de la presència de les dones en els àmbits professionals de les TIC.

Modalitat formativa 
En les accions i els programes candidats es valoraran les evidències presentades que 
acreditin:

● que potencien l’augment de la presència de dones en els estudis relacionats amb les 
TIC de l’educació secundària no obligatòria en batxillerat o equivalent;

● que potencien l’augment de la presència de dones en els estudis relacionats amb les 
TIC de l’educació secundària no obligatòria en formació professional;

● la difusió dels àmbits de formació i professionals relacionats amb les TIC entre les 
estudiants d’àmbits educatius no universitaris.

6. Jurat

Un jurat format per personalitats del món acadèmic, professional, institucional o del tercer 
sector de l’àmbit de les TIC valorarà les candidatures presentades. El jurat avaluarà les 
candidatures presentades en funció dels criteris publicats a la presentació del premi. El jurat 
estarà format per un mínim de cinc persones i es publicarà abans del termini de presentació 
de candidatures.

7. Premis

El premi únic consta d’una dotació econòmica de 2.500 (dos mil cinc-cents) euros per a 
cadascuna de les modalitats.
El premi obtingut no gaudeix de cap exempció fiscal, motiu pel qual serà sotmès a la 
retenció corresponent i a ingrés a compte de l’impost de la renda de les persones físiques 
(IRPF) o de l’impost de societats (IS), segons el cas, d’acord amb el que estableixi la 
legislació vigent en el moment de l’atorgament del premi, en relació amb cada un dels 
impostos esmentats.

8. Calendari
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● Període de presentació de candidatures: des de l’1 de 
març fins al 30 d’abril del 2019.

● Lliurament del premi: 20 de juny de 2019 en un local d’interès cultural de Barcelona.

 9. Difusió

La UOC farà difusió, en català i espanyol, de la convocatòria i les bases del premi, i també 
de la candidatura guanyadora. Aquesta difusió es farà des dels webs i comptes en xarxes 
socials de la UOC.

10. Protecció de dades

Els premis equit@T es regeixen per la política de confidencialitat i protecció de dades de 
caràcter personal de la FUOC.

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, s’informa els participants dels premis equit@T que les dades personals 
que se sol·licitin s’inclouran en els fitxers de dades personals, el responsable i titular dels 
quals és la FUOC.

Quan un candidat facilita les seves dades personals, autoritza —i consent— expressament 
la FUOC a tractar i incorporar als fitxers de dades personals totes les dades proporcionades 
i les que es puguin generar en relació amb la seva participació, si bé amb caràcter 
revocable, i sense efectes retroactius, i accepta també les condicions del tractament que 
s’expressen a continuació.

Totes les dades són tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i els fitxers de la UOC estan 
inscrits legalment al Registre General de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

L’usuari té dret a accedir a la informació que el concerneix, rectificar-la si és errònia, 
cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes que estableix la Llei orgànica 
esmentada, dirigint-se a la FUOC, en concret al delegat de protecció de dades (avinguda 
del Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a 
fuoc_pd@fuoc.edu.

Els participants del premi equit@T autoritzen la FUOC a la publicació tant del seu nom i 
cognoms com dels títols dels principals treballs acadèmics portats a terme, amb la finalitat 
de publicar els resultats dels premis.
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11. Acceptació de les bases

La participació en aquests premis comporta l’acceptació d’aquestes bases.

L’incompliment parcial o total de les bases és motiu d’exclusió del participant en els premis.

L’organització es reserva el dret d’anul·lació dels premis o de deixar-los sense efectes 
sempre que hi hagi una causa justificada. L’organització queda exempta de tota obligació o 
compensació als participants si, per causes de força major, imperatius legals o altres criteris 
de l’organització, els premis s’haguessin d’anul·lar o suspendre.

12. Jurisdicció

Aquestes bases es regeixen per la llei de l’Estat espanyol. Qualsevol controvèrsia o litigi 
derivat d’aquestes bases i dels premis serà sotmesa als tribunals i els jutjats de la ciutat de 
Barcelona. Els participants renuncien a qualsevol altra jurisdicció que els pugui 
correspondre.

13. Atenció de consultes

L’organització posa a disposició dels participants una bústia web d’atenció a consultes 
relatives a l’organització dels premis, terminis, condicions de la participació i en general als 
aspectes regulats en aquestes bases: eimt@uoc.edu.

Barcelona, 7 de març de 2019


