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Amb l’esport compartim valors, reptes i somnis.   
Compartim il·lusions.   
No hi han diferències.   
Tots compartim un mateix objectiu.   

 

BASES LEGALS   

BASES PER A LA PARTICIPACIÓ EN ELS IV PREMIS INCLUSIUS DE L'ESPORT 

CATALÀ    

Els presents premis es desenvoluparan conforme a les següents bases (d'ara endavant, 

les “Bases”):    

1.- Consideracions de caràcter general.   

La fundació ONAT FOUNDATION, amb domicili social a Parets del Vallès (CP.08150, 

carrer La Volta, número 6-Local 6 amb CIF.G67224196; inscrita en el Registre de 

Fundacions (d'ara endavant, la ”Promotora”) organitza, desenvolupa i gestiona els 

“PREMIS INCLUSIUS DE L'ESPORT CATALÀ” (d'ara endavant, el “Premis”), en virtut al 

conveni de col·laboració i reconeixement a l'esport inclusiu entre la Promotora i la 

Secretària General de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, que dóna 

el seu suport a aquesta iniciativa.   

Els presents Premis es desenvoluparan a través d'Internet, mitjançant la pàgina web el 

link de la qual s'indica: www.onatfoundation.org 

La participació en els presents premis és gratuïta, no sent necessari el pagament de 

quota o una altra quantitat per cap concepte per als exclusius efectes de participar en el 

mateix, tot això sense perjudici de les despeses associades a l'accés a internet i a 

l'enregistrament dels vídeos de cadascuna de les persones, associacions o empreses 

participants en el mateix.   

El fet de participar en els presents Premis atorga a qui participa i compleix amb les 

condicions de participació indicades en l'apartat “Condicions de Participació”, la condició 

de Participant (d'ara endavant, el “Participant”), i implica l'acceptació, sense reserva 

alguna, de les Bases contingudes en el present document.   

Per a qualsevol consulta i informació general relacionada amb els Premis podrà dirigir-

se a la Promotora a través del Mail: onat@onatfoundation.org   
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2- Objecte dels Premis.  

L'objecte dels presents Premis és fomentar i recolzar la pràctica de l'esport inclusiu per 

part de les persones que tinguin una edat compresa entre 6 i 100 anys, ambdues 

incloses, i a associacions i empreses que fomenten l'esport inclusiu. Aquest suport es 

materialitza mitjançant la concessió de Beques destinades a finançar material, 

esdeveniments, projectes i instal·lacions de caràcter esportiu (d'ara endavant, les 

“Beques”).    

3.- Àmbit territorial del Concurs   

 L'àmbit territorial del present Concurs és Catalunya, podent participar totes aquelles 

persones físiques, associacions i empreses que operin i visquin o tinguin la seu de 

l’entitat a Catalunya. No obstant l'anterior, i a pesar que l'àmbit dels Premis es limita a 

Catalunya, en relació a la categoria d'esdeveniments esportius, la Promotora, 

excepcionalment, podrà permetre que l'àmbit del Concurs pugui estendre's a nivell 

internacional.    

  

4.- Dates d’inici i finalització de presentació als Premis.   

El termini de durada de presentació de candidatures als presents Premis s'estén des de  

la data del 15 de març de 2022 fins al 15 de setembre de 2022. No obstant això, la 

Promotora es reserva el dret a ampliar aquest termini en el cas que, transcorregut el 

mateix, no s'haguessin atorgat i/o satisfet la totalitat de Beques previstes per liquidar la 

suma total destinada als presents Premis.  De ser el cas, la Promotora haurà de 

comunicar aquesta circumstància a tots els Participants, tant a través de la pàgina web 

dels Premis, com mitjançant comunicació individualitzada a cadascun d'ells, mitjançant 

correu electrònic a l'adreça facilitada pel Participant al moment de registre en els Premis.  

  

5.- Condicions de participació en els Premis.   

5.1- Mecànica dels Premis i requisits de participació   

La participació en aquest Concurs està restringida a les persones físiques que compleixin 

els següents requisits: (I) tenir entre sis (6) i cent (100) anys, tots dos inclusivament i ser 

resident legal en l'àmbit geogràfic de Catalunya, (II) practicar un esport inclusiu o voler 

practicar-ho,(III) o ser una associació o empresa situada a Catalunya, que fomenti i 

recolzi a l'esport inclusiu, (IV) presentar un contingut audiovisual que representi la 

candidatura, en el qual el participant exposi la seva activitat, o somni, amb l'àmbit de 

l'esport inclusiu; el vídeo presentat podrà ser modificable i/o substituïble pel participant 

si l'organització ho considera pertinent i (V) complir fidelment la mecànica de participació 

en els Premis, descrita a les presents Bases.   

Per poder participar en els Premis, els participants que compleixin amb els requisits 

previstos a l'apartat anterior, hauran de registrar-se a la pàgina web dels Premis i facilitar 

la informació que es requereixi seguint les instruccions que en aquesta web s'indiquin, 

acceptant expressament les presents Bases Legals, així com la Política de Privadesa. 

Els Participants podran registrar-se a la pàgina web una sola vegada. No obstant això, i 

en el cas que la web permeti als Participants un segon o successius registres, tan sol 

serà vàlid al primer dels efectuats.   
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Els Participants menors de 18 anys, hauran d'estar autoritzats pels seus pares o tutors 

legals (representants legals), en compliment del que es disposa en la legislació.    

En el cas que la representació del menor correspongui als pares, per ser els qui ostenten 

la pàtria potestat del menor, l'autorització serà atorgada per un d'ells, sense que existeixi 

cap tipus de responsabilitat per part de la Promotora, per les conseqüències que 

poguessin derivar-se sobre aquest tema.   

En el cas que la Promotora, amb caràcter previ a les rondes de selecció dels guanyadors, 

detectés Participants que no complissin amb els requisits exigits per participar en els 

Premis, o bé, s'haguessin registrat amb dades falses, la Promotora automàticament 

exclourà a aquest participant dels Premis quedant aquests privats de la possibilitat 

d'optar a cap dels premis.    

5.2.- Acceptació de les Bases i responsabilitat dels Participants   

Els Participants en els presents Premis, pel fet d'ostentar la referida condició, accepten 

expressament, sense reserva alguna, les presents Bases legals.   

Els Participants i, si escau, els representants legals dels mateixos garanteixen l'exactitud 

i veracitat de les seves dades de caràcter personal facilitats a la Promotora. Per tant, 

aquesta no serà en cap cas responsable dels errors que poguessin donar-se respecte a 

les dades facilitades per qualsevol dels Participants, per si mateixos o a través dels seus 

representants legals.   

Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes Bases, igualment, donarà lloc a la 

consegüent desqualificació del Participant en els Premis.   

Com a conseqüència de l'anterior, els Participants, pel fet de participar en els Premis, 

accepten el criteri i competència de la Promotora pel que fa a la resolució de qualsevol 

qüestió derivada de les situacions abans esmentades.   

6.- Criteris de determinació dels guanyadors dels Premis i comunicació de lliurament 

de la beca    

Els guanyadors dels Premis seran resultat d'un procés de votació que es durà a terme 

durant els 30 dies posteriors a la finalització del termini de lliurament de candidatures 

dels participants.    

El jurat estarà compost per un màxim de 5 membres:   

  

Fins a dos (2) membres d’ONAT Foundation.    

Fins a un (1) membre de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física de la 

Generalitat de Catalunya.    

Fins a un(1) membre esportistes d’elit.    

Fins a un (1) membre d'associacions, organismes o empreses.   

 

La valoració del jurat tindrà en compte els següents criteris : 
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Integració social: es tindrà en compte l'impacte sobre la promoció de la integració 

social, i si la concessió de la seva beca ajudaria a fomentar la integració social d'un 

determinat col·lectiu.   

Igualtat de gènere: es valorarà també el grau de contribució i foment en relació a la 

pràctica de l'esport en condicions d'igualtat entre homes i dones.   

 

Benefici col·lectiu: un altre punt important a valorar serà el benefici global que pot tenir 

la possible execució de l'activitat, esdeveniment o somni del participant sobre un equip, 

poble, ciutat i/o col·lectivitat.   

 

Esforç: es valorarà l'esforç realitzat pels Participants en el vídeo presentat als Premis i 
el grau que es desprengui de la seva història, esdeveniment, activitat o carrera 
esportiva.    

 

Exemplaritat: es tindrà en consideració l'impacte que podria tenir l'actuació del 

Participant sobre un determinat col·lectiu.    

Implicació: igualment, s'atendrà a la implicació efectiva del Participant, això és, a la 

demostració que aquest creu i desitja fer realitat el seu somni.   

 

Vida útil de la beca: finalment, es tindrà en compte el període de temps en el qual la 

beca podrà ser utilitzada per el/els guanyador/és.   

Les candidatures obtindran, en la categoria col·lectiva : 

 

• 2 punts per cada un dels següents criteris que s’incloguin en el seu projecte:  

o Integració Social, Igualtat de gènere i/o Benefici col·lectiu.(de 0 a 6 punts) 

 

• 1 punt per cada un dels següents criteris que s’ incloguin en el seu projecte:  

o Esforç, Exemplaritat, Implicació i/o Vida útil de la beca.(de 0 a 4 punts) 

 

• De 0 a 5 punts per la valoració de cada un dels criteris inclosos en el projecte, tenint 

en compte que 0 implica no complir gens el criteri i 5  implica complir-lo en la seva 

totalitat. (de 0 a 35 punts) 

 

Per tant podran obtenir una puntuació màxima de 45 punts i una mínima de 0 punts. 

 

Les candidatures obtindran, en la categoria individual : 

 

• 1 punt per cada un dels següents criteris que s’ incloguin en el seu projecte:  

o Esforç, Exemplaritat, Implicació, igualtat de gènere i/o Vida útil de la 

beca.(de 0 a 5 punts) 

 

• De 0 a 5 punts per la valoració de cada un dels criteris inclosos en el projecte, tenint 
en compte que 0 implica no complir gens el criteri i 5  implica complir-lo en la seva 

totalitat. (de 0 a 25 punts) 

 

Per tant podran obtenir una puntuació màxima de 30 punts i una mínima de 0 punts. 
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En base als criteris citats, el jurat seleccionarà als candidats guanyadors d'una beca o 

reconeixement. Amb la finalitat de verificar la identitat dels mateixos, la Promotora podrà 

requerir qualsevol tipus de document que acrediti les dades facilitades al moment de 

registre i que permetin acreditar el compliment dels requisits de participació prevists a 

les presents Bases.    

Com a conseqüència de l'anterior, si algun dels seleccionats candidats a guanyar una 

beca no facilités la documentació sol·licitada per la Promotora en el termini màxim de 

tres (3) dies hàbils a explicar des de la data d'aquest requeriment, o bé, de lliurar-la, no 

complís amb els requisits del concurs, el Participant en qüestió perdrà automàticament 

la seva condició candidat a guanyador del Concurs i, per tant, la possibilitat d'optar a 

rebre el premi descrit a l'apartat “Premi i condicions de lliurament”.   

Tenint en compte l'anterior, tots aquells candidats que acreditin el compliment dels 

requisits de participació prevists a les presents Bases, passaran a declarar-se 

guanyadors d'una beca o reconeixement dels Premis.   

D'entre ells, el jurat determinarà el premi a atorgar a cadascun d'ells, tenint en compte 

que hi haurà tres categories, la individual, la col·lectiva i el “Premi Inclusiu Sergi Mingote” 

en reconeixement a la seva memòria i s’atorgarà a un projecte que es destini a esports 

de muntanya i/o alpinisme inclusiu seguint els mateixos criteris establerts en aquest punt 

de les bases. 

 

 

L’import de les beques, serà fixat de manera totalment discrecional per part del jurat en 

atenció a les característiques del projecte presentat pel Participant guanyador.  La beca 

o premi mai serà inferior a 1000€, ni superior a 5.000€.  

 

 

  

Finalment, es procedirà a publicar a la pàgina web dels Premis el nom de dels 

participants guanyadors i es procedirà a informar al mateix mitjançant correu electrònic 

a l'adreça que haguessin indicat en el formulari web de registre dels Premis. No obstant 

això, en el cas que no fos possible localitzar al Participant guanyador en el termini de 

tres (3) dies hàbils des de la notificació via correu electrònic, o bé, el premi fos rebutjat 

expressament per part del Participant, la Promotora podrà resignar el premi i atorgar-lo 

a favor d'un altre Participant substitut o bé, cancel·lar la concessió de la Beca i declarar 

aquest premi desert.   

7.- Premi i condicions del lliurament.   

Tal com s'ha indicat amb anterioritat, l'objecte de les presents Bases és el d'atorgar 

Beques destinades a finançar material esportiu, material d'instal·lacions esportives, 

esdeveniments esportius, activitats, reptes o somnis inclusius. Per això, el jurat, en funció 

de les característiques del somni, atorgarà un mínim de 6 beques i un màxim de 30, 

podent arribar a un màxim de TREINTA MIL (30.000.-€) sent aquesta quantitat la total 

màxima a lliurar en concepte de Beques.    
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Respecte al lliurament del premi, la Promotora, al moment en què comuniqui al  

Participant guanyador aquesta condició via correu electrònic, i aquest ho accepti, 

explicarà el detall tant sobre el procés de materialització del premi, com el procés 

d'enregistrament del lliurament del premi.    

 

8.- Exoneració de responsabilitat.   

La Promotora queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun 

error en les dades facilitades si escau pels propis Participants que impedís la seva 

identificació. Igualment, la Promotora queda exonerada de tota responsabilitat per 

l'incompliment d'un Participant o davant l'ús que els Participants guanyadors puguin fer 

amb el premi rebut.   

A més, la Promotora tampoc assumirà responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol 

naturalesa, que poguessin sofrir els Participants dels Premis i, que vinguin derivats, en 

general, de qualsevol fallada tècnica o fallada derivada de, o relacionats amb, qualsevol 

de les següents situacions que poden afectar al desenvolupament dels Premis: errors 

de maquinari o programari; fallades en l'ordinador o en les comunicacions relacionats 

amb avaries o fallades en telèfons, cables, satèl·lits, xarxes, components electrònics, 

connexions sense fils, connexió a Internet o altres problemes de comunicació online; 

fallades o avaries dels proveïdors de serveis d'Internet, servidors, hosts o proveïdors; 

transmissions de dades il·legibles, confuses o errònies; fallades en les transmissions 

dels correus electrònics enviats o rebuts; pèrdues, retards   

o intercepció de les transmissions de correu electrònic; intervencions (humanes o no) no 

autoritzades en el desenvolupament dels Premis, incloent, sense límits, manipulacions 

no autoritzades, pirateria, robatori, virus o cucs; o la destrucció de qualsevol aspecte 

dels Premis, o la pèrdua, errors de càlcul, mala adreça, inaccessibilitat o impossibilitat 

d'accedir a un compte de correu electrònic utilitzada en relació amb els Premis.  

  

En el cas que la Promotora, detectés qualsevol tipus d'anomalia, o sospiti que un 

Participant està impedint el normal funcionament o desenvolupament dels Premis, ja 

sigui alterant il·lícitament el seu registre i participació, falsejant la seva participació, 

utilitzant informació no autoritzada mitjançant qualsevol procediment tècnic o informàtic, 

o duent a terme un ús dels continguts posats a disposició que resulti inadequat, il·lícit o 

contrari a la normativa vigent i / o a les presents Bases, la Promotora es reserva el dret 

d'eliminar de forma unilateral la inscripció i participació d'aquest Participant en els 

Premis, així com de perseguir aquestes conductes, amb tots els mitjans que 

l'Ordenament Jurídic posa a la seva disposició. En aquest sentit, la Promotora manifesta 

que ha habilitat tots els mitjans tècnics precisos per detectar qualsevol possible actuació 

fraudulenta, anòmala, il·lícita o dolosa destinada a alterar la participació en els presents 

Premis, amb l'objectiu d'aconseguir el premi de forma il·lícita.   

Finalment, la Promotora no es fa responsable del contingut dels vídeos pujats pels 

Participants com a requisit imprescindible per participar en els Premis, això és, no 

respondrà dels perjudicis que poguessin ocasionar-se com a conseqüència de l'aparició 

de terceres persones alienes als Premis i que no ostentin la condició de Participant. Per  

mailto:onat@onatfoundation.org
http://www.onatfoundation.org/


 

CARRER LA VOLTA, NÚMERO 6 - LOCAL 6 - 08150 PARETS DEL VALLÈS - NIF G 67224196 
TEL 608 78 29 58   - onat@onatfoundation.org – www.onatfoundation.org 

 

 

 

tant, el Participant serà l'encarregat de comptar amb l'autorització de les persones que 

poguessin intervenir en el vídeo, i en cas contrari, l'únic i exclusiu responsable de les 

conseqüències que poguessin derivar-se per la falta d'autorització d'aquells.    

  

9.- Drets d'imatge, i difusió dels noms dels participants.   

A l'efecte del que es disposa en la legislació vigent pel que fa al dret a l'honor, a la 

intimitat personal i a la pròpia imatge, tots els Participants registrats en el present 

Concurs, ja siguin majors o menors d'edat (aquests últims a través dels seus 

representants legals), hauran d'autoritzar i consentir expressament a la Promotora i 

entitat ONAT FOUNDATION, a través dels Premis, Patrocinador del Concurs, perquè 

tots dos puguin, gravar, reproduir, utilitzar, publicar i difondre les imatges, vídeos i veu 

dels Participants, així com els seus noms, en qualsevol mitjà de comunicació, 

especialment en internet, xarxes socials i en televisió sense limitació geogràfica però si 

temporal, de [2] dos anys a explicar des de la data d'inici dels Premis, amb finalitats 

publicitàries i promocionals en relació exclusivament a la seva condició de Participants 

dels presents Premis, sense que això els confereixi dret de remuneració o benefici algun, 

amb excepció del lliurament del premi obtingut conforme a aquestes Bases, si fos el cas.   

El referit consentiment serà efectiu al moment en què el Participant completi el formulari 

d'inscripció al Concurs, a l'efecte de poder difondre el vídeo d'inscripció. A més de 

l'autorització anterior, el Participant o representant legal, en el cas que adquireixi la 

condició de guanyador d'una de les Beques i amb la finalitat de poder dur a terme 

l'enregistrament del lliurament del premi, autoritzarà expressament la realització d'aquest 

enregistrament, i conseqüent ús i difusió de la mateixa tant a la pàgina web (w 

ww.onatfoundation.org), a les xarxes socials dels Premis i en Mitjans de comunicació.   

10.- Protecció de dades.   

Les dades de caràcter personal dels Participants i qualssevol uns altres obtinguts en el 

desenvolupament dels Premis, se sotmeten a les previsions legals de la normativa   

en matèria de protecció de dades en vigor d'aplicació i qualssevol altres normes que 

en un futur puguin promulgar-se sobre aquesta matèria i que les substitueixin o 

complementin.   

Concretament, la captació i tractament de dades personals realitzades a través 

de www.onatfoundation.org és regeix per la Política de Privadesa, que queda 

incorporada a aquestes Bases legal per referència.    

11.- Marques Comercials.   

La Promotora deixa expressa constància que es troba expressament autoritzada a fer 

ús dels signes distintius de ONAT Foundation (marca, nom, logotip, contingut, dret 

d'autor i altre material subjecte a drets de propietat intel·lectual, inclosos, esmentats i/o 

vinculats per qualsevol manera en els Premis), la titularitat dels quals correspon en 

exclusiva a ONAT Foundation.   

El Participant s'abstindrà de realitzar qualsevol activitat o acció que pugui arriscar o posar 

en perill, o que es pugui considerar arriscada o perillosa per a dits drets de propietat 

intel·lectual. Tan aviat com tingui coneixement, el Participant haurà d'informar 

immediatament a la Promotora de qualsevol infracció sospitosa, potencial, amenaçadora 

o real dels drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altre tercer involucrat en els 

Premis.   
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El Participant no podrà utilitzar cap de les marques, logotips, contingut, o altres materials 

subjectes als drets de propietat intel·lectual dels presents Premis sense la prèvia 

comunicació a la Promotora.   

 

12.- Modificació de les presents Bases.   

La Promotora es reserva el dret a modificar total o parcialment les presents Bases, 

incloent, modificant o eliminant clàusules, sense assumir responsabilitat alguna per a 

tals modificacions, sempre que intervingui causa justificada o força major, 

comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases i condicions de 

participació. Tot canvi o modificació en la durada dels Premis tindrà el mateix grau de 

publicitat que les presents Bases, estant les mateixes disponibles al mateix apartat en el 

qual van ser publicades les Bases inicials.   

13.- Fiscalitat.   

Els imports dels Premis estaran subjectes a la normativa vigent en matèria de l'Impost 

corresponent, i de conformitat amb el mateix, s'informa als Participants que els premis 

concedits per la participació loteries, jocs, concursos, rifes, estan subjectes a retenció, 

en els percentatges i amb les excepcions previstes en la normativa fiscal.    

14.- Disponibilitat de les presents Bases.   

Les presents Bases estaran a tot moment disponibles per als Participants dels Premis a 

les pàgines web oficials del Concurs. A més de l'anterior, per a qualsevol dubte relacionat 

amb els presents Premis, els Participants podran posar-se en contacte amb la Promotora 

a través de l'adreça de correu electrònic indicada en l'encapçalament de les presents 

Bases.   

15.- Legislació Aplicable i Jurisdicció   

Tots els assumptes derivats i/o relacionats amb aquests Premis (incloent, sense 

limitacions, el seu funcionament i/o qüestions relatives a l'estructura, validesa, 

interpretació i compliment d'aquestes Bases dels Premis) es regiran per la legislació 

aplicable, i qualsevol disputa serà sotmesa a la jurisdicció dels tribunals competents 

d'acord amb la llei aplicable.    

  

Parets del Vallés, a 15 de març de 2022 
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