
Bases legals del Premi ARA de Còmic en Català de no-ficció
1. Objecte del premi

Edició de Premsa Periòdica Ara, S.L., amb NIF B65258261 i domicili al carrer Diputació
número 119, 08015 de Barcelona (d’ara endavant, “Diari ARA”), amb el suport de la
secretaria general de Política Lingüística i la col·laboració d’Editorial Finestres, convoca la
tercera edició del Premi ARA de Còmic en Català (d’ara endavant, la “Promoció”), amb
l’objectiu de potenciar la presència de la llengua catalana en els nous gèneres de no-ficció
que estan sorgint en el còmic adult, i ofereix als seus participants la possibilitat d’obtenir un
premi per a la publicació dels còmics que creïn i lliurin al Diari ARA, i que es desenvoluparà
d’acord amb les bases legals que s’estableixen a continuació.

2. Participants

Podran participar en la promoció els autors i autores de qualsevol nacionalitat que siguin
majors de 18 anys i que compleixin amb la mecànica de participació i els requisits
especificats en aquestes bases, i se’ls atribuirà la condició de participants. L'autoria pot ser
múltiple i compartida per diversos autors. Els participants poden enviar una o més obres al
premi. S’exclou de la participació en la promoció el personal del Diari ARA i d’Editorial
Finestres, així com totes les persones que participin en el disseny, l’organització i l’execució
de la promoció, ni els seus familiars amb una relació de parentiu de fins a tercer grau.

3. Obres

Les obres presentades han de complir els següents requisits:

-Ser inèdites. Per tant, no publicades prèviament en forma de llibre, en línia, ni serialitzades
en revistes.

-Ser originals dels seus autors. No s'acceptaran adaptacions o transformacions d'altres
obres dels autors ni d'altres autors.

-No haver guanyat cap premi d'un altre concurs.

-Estar retolades en llengua catalana.

-Tenir un mínim de 8 pàgines i un màxim de 14. No han de tenir portada ni pròleg.

-Les obres del premi han de ser de no-ficció. Per no-ficció entenem obres de gènere
assagístic, periodístic, històric, biogràfic o autobiogràfic que facin servir estratègies
narratives del documental o la no-ficció. No s'acceptaran historietes de ficció, siguin
inventades o basades en fets reals.

4. Participació

Les obres s’hauran d’enviar en format PDF al correu premicomic@ara.cat. La mida de les
pàgines haurà de ser 17 x 24 cm en format vertical, en color o en blanc i negre. Per poder
participar en la promoció, caldrà que els participants proporcionin el seu nom i cognoms
complets i una adreça de correu electrònic. El diari ARA podrà notificar als participants
qualsevol comunicació referent a la promoció a través de l’adreça de correu electrònic que
hauran facilitat. Els dubtes i preguntes sobre les bases també s’hauran de fer arribar al
correu premicomic@ara.cat. El termini per rebre obres finalitzarà a les 23.59 del 31
d’agost del 2022. Superat aquest termini ja no s’admetrà l’entrega de més obres dels
participants. El veredicte es farà públic a la tardor.



5. Jurat i deliberació

Un jurat es reunirà per deliberar i seleccionar, entre totes les obres lliurades pels
participants, l’obra finalista, l’obra guanyadora i dues obres suplents. El jurat estarà format
pel guanyador de l'anterior edició del premi, la directora del diari ARA, el secretari general
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, un representant d’Editorial Finestres,
un representant de l’Associació de Crítics i Divulgadors de Còmic d’Espanya (ACDCómic),
un representant de la Federació d’Institucions Professionals del Còmic (Ficomic) i un
periodista expert en còmic del diari ARA. El jurat no pot declarar el premi desert. Els
promotors es reserven la possibilitat que un comitè faci una selecció prèvia de les obres
rebudes.

6. Premis

El premi a l’obra guanyadora, únic i indivisible, serà de 10.000 euros. També hi haurà un
premi a una obra finalista de 1.500 euros. El veredicte del jurat serà inapel·lable. Si l'autoria
és múltiple, la dotació del premi es dividirà en parts iguals entre els autors participants. El
guanyador es compromet a fer la portada del volum recopilatori que es publicarà
posteriorment.

7. Publicació

La participació en el premi implica necessàriament la cessió no exclusiva per part dels
autors dels drets de les obres per publicar-les en un volum recopilatori que serà editat i
distribuït per Editorial Finestres durant l’any 2023, i del qual l’ARA farà una promoció
especial per als seus lectors. Aquest volum inclourà l'obra premiada, la finalista i una
selecció de fins a 15 obres presentades al premi, que rebran 100 euros cadascuna a canvi
de la cessió no exclusiva dels drets de publicació en català per a aquest volum. La tria de
les obres incloses la faran conjuntament l’ARA i Editorial Finestres. L’ARA es reserva el dret
a publicar l’obra guanyadora i les finalistes a les pàgines del diari.

8. Notificació i entrega dels premis

El diari ARA comunicarà als autors de l’obra guanyadora i de les obres finalistes l’obtenció
del premi mitjançant correu electrònic a l’adreça que hagin facilitat en el moment de
participar. Serà necessari acceptar el premi, i els guanyadors tindran dret a renunciar-hi. Els
guanyadors disposaran d’un termini màxim de 30 dies per confirmar l’obtenció del premi.
Transcorregut aquest termini, en cas que el diari ARA no pugui contactar amb el guanyador
o aquest no accepti el premi o hi renunciï, el guanyador perdrà el dret a rebre el premi, i el
diari ARA l’assignarà al següent participant. En cas que aquests participants suplents no
acceptin al seu torn el premi o hi renunciïn, es declararà desert. El període de garantia
assumit pel diari ARA serà de 2 mesos a partir de la data d’entrega del premi.

9. Drets de propietat intel·lectual

Amb caràcter exemplificatiu i no limitatiu, el diari ARA i Editorial Finestres seleccionaran
conjuntament fins a 15 obres presentades per publicar-les en un volum recopilatori que serà
editat i distribuït per Editorial Finestres i del qual el diari ARA farà una promoció especial per
als seus lectors. El diari ARA satisfarà als autors participants de les obres seleccionades
l’import de 100 euros, com a contraprestació per la cessió no exclusiva dels drets de
propietat intel·lectual. Així mateix, el diari ARA es reserva el dret a publicar l’obra
guanyadora i les obres finalistes a les pàgines del diari, així com a posar-les a disposició en
el seu lloc web.



Els participants manifesten i garanteixen que són plens titulars de tots els drets que se
cedeixen al diari ARA en virtut d’aquestes bases, i que l’ús i explotació d’aquests drets per
part del diari ARA no suposa ni suposarà cap tipus de violació de drets de propietat
intel·lectual que corresponguin a un tercer. En conseqüència, els participants respondran
directament, i mantindran el diari ARA plenament indemne, davant qualsevol reclamació
judicial o extrajudicial en relació amb la titularitat dels drets de propietat intel·lectual sobre
les obres lliurades.

10. Promoció

El guanyador o guanyadors del premi a la millor obra i el finalista o finalistes es
comprometen a participar en els actes de promoció del premi i de l’antologia que publicarà
Editorial Finestres. L’acte principal serà una festa de proclamació dels guanyadors que
organitzarà el diari ARA.

11. Protecció de dades personals

Edició de Premsa Periòdica Ara S.L. serà el responsable del tractament de les dades dels
participants de la promoció, de conformitat amb les prescripcions del reglament (UE)
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades; de la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals; i de la corresponent normativa de desenvolupament
en matèria de protecció de dades vigent. El diari ARA tractarà les dades identificatives i de
contacte que recopili dels participants amb la finalitat de gestionar la seva participació en la
promoció, l’eventual selecció de la seva obra i l’entrega dels premis corresponents, i la seva
publicació, així com amb la finalitat d’atendre les sol·licituds d’informació o consultes fetes
pels participants. A aquest efecte, mitjançant la seva participació en la promoció, el
participant consent de forma expressa i inequívoca a tractar les seves dades per a les
finalitats esmentades.

La base jurídica per tractar les dades del participant és la seva participació en la promoció.
El participant podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment. La revocació del
consentiment implicarà la impossibilitat de participar en la promoció. Les dades es
conservaran fins a la finalització de la promoció, i amb posterioritat, durant els terminis de
conservació i prescripció de responsabilitats legalment previstos. El diari ARA podrà cedir
les dades dels participants a Editorial Finestres. Llevat d’aquesta excepció, no se cediran
dades a cap altre tercer, excepte que hi hagi una obligació legal.

El participant podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat de les dades i oposició mitjançant l’enviament d’una sol·licitud al
carrer Diputació número 119, 08015 de Barcelona, o a l’adreça privacitat@ara.cat. Així
mateix, si ho considera necessari, el participant podrà adreçar-se a l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades per tal d’exercir els seus drets. Els participants poden conèixer amb
més detall com tracta el diari ARA les seves dades a través de la seva política de privacitat,
a l’adreça www.ara.cat/privacitat.html.

http://www.ara.cat/privacitat.html


12. Reserves

El diari ARA es reserva els drets següents en relació amb el desenvolupament i execució de
la promoció:

–Modificar o suspendre la promoció, sempre que hi concorri causa justificada, i amb el
compromís de comunicar les noves bases amb l’antelació suficient o, si és el cas,
l’anul·lació definitiva.

–Exercitar accions legals contra qualsevol intent de danyar deliberadament, o que sigui
considerat il·lícit, el funcionament de la promoció.

En cap cas, ni el diari ARA ni Editorial Finestres ni tampoc cap dels seus empleats seran
responsables de qualssevol danys o perjudicis soferts pels participants o qualssevol tercers
que poguessin derivar-se de la participació en la promoció o de l’ús dels premis atorgats.

13. Normativa fiscal

Els premis quedaran subjectes a les retencions o ingressos a compte que corresponguin
segons la normativa fiscal vigent. En el seu cas, el diari ARA practicarà als guanyadors la
retenció o ingrés a compte corresponent, que ingressarà a la Hisenda Pública, i els
proporcionarà el certificat corresponent amb les dades del premi i de la retenció o ingrés a
compte aplicats. Pel que fa a la contraprestació de la cessió no exclusiva dels drets de
propietat intel·lectual, llevat que el concursant comuniqui la seva condició d’empresari o
professional i la qualifiqui com a rendiment d’una activitat econòmica, s’entendrà que es
tracta de rendiments del treball i estarà subjecta al tipus de retenció vigent del 15%.

14. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes bases es regeixen per la legislació civil, mercantil i processal catalana i espanyola
segons s’escaigui. En cas que es plantegi qualsevol controvèrsia en relació amb la
interpretació o execució d’aquestes bases, tant el diari ARA com els participants acorden
sotmetre la seva resolució als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia
expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

15. Acceptació de les bases

El lliurament de les obres al diari ARA suposa l’acceptació prèvia d’aquestes bases per part
dels participants.


