
 

 

 

 

BASES DEL PREMI A. DONA PROFESSIONAL AUTÒNOMA 

CAIXABANK 2022 

 

L’entitat financera CaixaBank, SA, amb NIF A-08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-

4, València (d’ara endavant “CaixaBank”) convoca la segona edició del “Premi A. Dona 

Professional Autònoma CaixaBank”, la finalitat de la qual és guardonar la trajectòria de dones 

empresàries autònomes a Espanya. 

Amb el “Premi A. Dona Professional Autònoma CaixaBank 2022” es pretén contribuir a fomentar 

la igualtat de gènere en la societat espanyola, un àmbit en el qual els avenços aconseguits encara 

són insuficients per incrementar de manera suficient la presència femenina al món empresarial 

i dels negocis. Així, el Premi té com a finalitat augmentar la visibilitat, la credibilitat, l’acceptació, 

el reconeixement social i el respecte a la dona empresària autònoma, ajudant a crear consens 

social sobre el seu important paper a l’actual món econòmic i social.  

El “Premi A. Dona Professional Autònoma CaixaBank 2022” es convoca sota la modalitat de 

concurs de participació gratuïta i es durà a terme d’acord amb el que indiquen les presents Bases 

Legals (d’ara endavant, Bases”).  

 

PRIMERA. Condicions i requisits de participació 

Les candidates al “Premi A. Dona Professional Autònoma CaixaBank 2022” hauran de complir 

les condicions següents: 

1. Les candidates hauran de ser dones i a efectes del Premi s’entendran com a tals les 
persones registrades amb sexe femení en el Registre Civil i que el sexe esmentat 
aparegui en el seu DNI o document equivalent. 

2. Les candidates hauran de ser majors d’edat i tenir residència fiscal al territori nacional. 

3. Les candidates hauran de ser empresàries autònomes propietàries o copropietàries de 
l’activitat empresarial amb què concursen. 

4. L’activitat empresarial ha de tenir finalitats de lucre.  
 

5. Les candidates hauran d’estar inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms 
(RETA) o en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris (SETA), ser 
residents a Espanya i exercir la seva activitat al o des del nostre país. No hi podran 
participar les persones que, fins i tot complint les condicions abans exposades, 
corresponguin a algun dels següents tipus d’autònom: a) autònoms societaris, que estan 
donats d’alta en el RETA com a socis d’una pime per la seva activitat empresarial dins 
d’aquesta; b) autònoms econòmicament dependents, que facturen el 75% o més a un 
sol client i no poden tenir personal al seu càrrec; c) autònoms col·laboradors, que són 
cònjuges o familiars de fins a segon grau que treballen de manera habitual, personal i 
directa amb un autònom i no realitzen declaració de l’IVA ni pagament fraccionat de 
l’IRPF. 
 

6. L’activitat empresarial ha de tenir almenys dos anys d’antiguitat. 
 



 

 

 

7. L’activitat empresarial ha de funcionar èticament i mostrar un compromís amb 
l’honestedat, l’equitat, l’objectivitat i la responsabilitat. 
 

A més de les persones ja esmentades en el punt 5 anterior, no podran participar en aquest 

premi: 

• Les persones implicades en l’organització directa del Premi ni els seus parents en primer 
grau, ja siguin de CaixaBank o d’altres empreses que participin en la selecció. 

• Les persones que, durant el període de participació, fins i tot reunint els requisits 
indicats abans en aquestes Bases, siguin deutores davant CaixaBank per qualsevol 
quantitat vençuda i exigible. A més, aquelles qui, havent complert tots els requisits 
establerts per participar en el concurs i resultant premiades, però que posteriorment a 
la seva participació adquireixin la condició de deutores davant CaixaBank per alguna 
quantitat liquida, vençuda i exigible, hauran de regularitzar la seva situació abans de la 
recepció del premi. Si una setmana abans de la data establerta per al lliurament del 
premi no haguessin regularitzat el deute, perdran la condició de premiades. 

 

SEGONA. Inscripció de candidatures  

Les persones que vulguin concursar hauran de presentar la seva candidatura de manera 

individual i caldrà que ho faci la mateixa interessada, emplenant el formulari d’inscripció 

electrònic que trobarà a la pàgina web www.caixabank.cat/premioA  

Per omplir el formulari i concursar en el Premi A, serà obligatori registrar-se a la plataforma 

propietat de F6S habilitada per a aquesta finalitat i acceptar els termes d’ús, així com la seva 

política de privacitat.  

Només s’acceptaran les candidatures que es rebin a través del formulari digital propietat d’F6S.  

Les candidates que no compleixin les condicions per concursar exigides en les presents Bases 

seran rebutjades en el procés de selecció.  

 

TERCERA. Terminis de presentació de les candidatures 

El termini de presentació de les candidatures començarà el dia 12 de gener de 2022 i s’acabarà 

el dia 15 de març de 2022. L’organització podrà estendre el termini les vegades que ho consideri 

necessari.  

 

QUARTA. Acceptació de les bases 

Les participants hauran d’haver llegit acuradament les presents Bases i declarar expressament 

al formulari d’inscripció que les coneixen, comprenen i que pel mer fet de participar en el Premi 

les accepten de manera expressa, íntegra, incondicional i a tots els efectes, i que accepten també 

el criteri del Jurat i de l’entitat organitzadora quant a la resolució de qualsevol qüestió 

relacionada amb el present premi. 

 

CINQUENA. Informació i documentació 

http://www.caixabank.cat/premioA


 

 

 

La documentació que cal presentar per concursar és un currículum vitae i el formulari 

d’inscripció, en el qual la concursant haurà d’haver indicat les dades següents: 

1. Nom complet, tal com apareix en el DNI, document equivalent o passaport. 
2. Data de naixement. 
3. Domicili actual. 
4. Telèfon de contacte. 
5. Adreça electrònica. 
6. Funcions rellevants exercides al llarg de la seva carrera empresarial. 
7. Principals premis, guardons i reconeixements. 
8. Tasca social que hagi dut a terme. 
9. Dades d’identificació de l’activitat empresarial i dades econòmiques principals 

d’aquesta activitat. Són obligatòries les dades de 2020 i 2021 de facturació, beneficis, 
inversió i nombre de treballadors. 

10. Descripció actual i històrica de l’activitat empresarial. 
11. Grau de desenvolupament actual de l’activitat empresarial, perspectives i pla de negoci. 
12. Activitats empresarials supervisades o realitzades directament per la candidata. 

 

Per presentar la candidatura no cal lliurar documentació acreditativa de la informació 

proporcionada. Tanmateix, s’exigirà la documentació esmentada, així com més informació, a les 

candidates que arribin a les etapes finals del procés de selecció de finalista dels Premis 

Regionals, i podran quedar eliminades les candidates que no la lliurin en temps i forma adequats. 

 

SISENA. Mèrits considerats 

Els criteris de valoració dels mèrits de les candidates seran els següents: 

Es considerarà com a mèrit global principal l’excel·lència empresarial de la candidata, tant 

referent a l’èxit de la seva activitat empresarial com a la seva trajectòria professional. Referent 

a això es consideraran de manera especial els aspectes següents: 

- La fortalesa, el grau de desenvolupament, la consolidació i l’èxit en la producció i 
comercialització de béns i serveis. 

- El grau d’innovació. 
- La creació d’ocupació. 
- Els aspectes mediambientals i de sostenibilitat de l’activitat. 
- La facturació i els beneficis obtinguts el 2020 i 2021. 
- La inversió realitzada i el grau d’implicació personal en aquesta inversió. 
- L’impacte social, la vinculació i les tasques relacionades en l’àmbit social. 
- L’estabilitat i el potencial de creixement del negoci. 
- Altres aspectes destacables, com l’excel·lència comercial, participació en grups de 

lideratge, etcètera. 
 

SETENA. Estructura, fases del Premi i documentació requerida 

El “Premi A. Dona Professional Autònoma CaixaBank 2022” està estructurat partint de 14 premis 

territorials, corresponents a cadascuna de les 14 direccions territorials de CaixaBank. Les 

guanyadores dels premis esmentats són, a més, les finalistes d’un Premi Nacional. 

La primera fase del Premi consisteix en la recepció de candidatures. Un cop tancada aquesta 

etapa, s’iniciarà el procés de selecció amb l’elecció de les tres finalistes dels premis territorials, 



 

 

 

corresponents a cadascuna de les 14 direccions territorials de CaixaBank. D’aquestes tres 

finalistes, un jurat territorial escollirà la guardonada del Premi Territorial corresponent, la qual 

serà, a més, finalista al Premi Nacional. Finalment, el jurat nacional escollirà la guanyadora 

nacional entre les 14 premiades en els guardons territorials. D’aquesta manera, les fases del 

concurs són les següents: 

1. Inscripció de candidatures. 
2. Selecció de les tres finalistes dels 14 premis territorials. 
3. Elecció per part dels jurats territorials de les guanyadores dels premis territorials. 
4. Elecció per part del jurat nacional de la guanyadora nacional entre les 14 guanyadores 

dels premis territorials. 

 

En qualsevol part del procés, l’organització podrà sol·licitar a les concursants informació 

complementària així com documentació que acrediti la informació proporcionada i els mèrits 

presentats, concedint per a això un termini raonable conforme amb el tipus d’informació i 

documentació que se sol·liciti. La no aportació d’aquesta documentació en termini i forma, així 

com la seva manifesta insuficiència o la negativa a aclarir incoherències, tindran com a 

conseqüència l’eliminació de la candidatura. 

A les finalistes se’ls podrà exigir una entrevista personal, que es podrà dur a terme mitjançant 

algun sistema estàndard de videoconferència. 

 

VUITENA. Composició del jurat i decisions 

Els jurats regionals estaran formats per directius i directives de CaixaBank, seran sobirans en les 

seves decisions i gaudiran de plena autonomia en l’elecció de les candidates guanyadores.  

El jurat nacional estarà compost per directius i directives de CaixaBank, així com per experts 

independents, que interpretaran i completaran les bases d’aquest premi, suplint les seves 

possibles llacunes i resolent els dubtes que puguin plantejar-se. 

Els acords dels jurats es prendran per majoria. En cas d’empat serà diriment el vot del president 

del jurat. La decisió dels jurats serà inapel·lable i no s’hi podrà presentar cap recurs. L’acceptació 

d’aquestes bases implica la renúncia expressa a qualsevol reclamació, tant sobre el procés de 

selecció de les candidatures com respecte a les decisions del jurat. 

 

NOVENA. Premis i distincions 

La guanyadora del Premi Nacional obtindrà un fons de 6.000 euros, que podrà destinar a 

accions de formació empresarial i personal; un diploma acreditatiu; la integració en un grup de 

networking organitzat per CaixaBank, que donarà accés a diverses possibilitats i 

esdeveniments, i una campanya de difusió del seu negoci a través de la xarxes socials i canals 

de comunicació de ATA un mes després del lliurament del premi. 

Les finalistes i guanyadores dels 14 premis regionals rebran un diploma acreditatiu indicant la 

seva condició i la integració en el grup de networking esmentat abans. 

El premi rebut constituirà renda gravable en l’impost sobre la renda de les persones físiques de 

la premiada, i estarà sotmesa al règim general de retencions a compte de l’impost esmentat. 



 

 

 

DÈCIMA. Acceptació del Premi i renúncia o impossibilitat d’acceptació 

El “Premi A. Dona Professional Autònoma CaixaBank 2022” no podrà ser objecte de canvi 

o compensació en cap cas. De la mateixa manera, en cap cas no es podrà lliurar el Premi a 

persones diferents de la premiada.  

CaixaBank podrà sol·licitar a la premiada l’acceptació escrita del Premi. 

En el cas que, per qualsevol circumstància o raó, alguna de premiada renunciés o no 

pogués acceptar el Premi, aquest passarà automàticament a la següent candidata més ben 

valorada pel jurat corresponent, i així successivament. 

Una vegada lliurat el Premi a la premiada, el Premi no podrà ser objecte de cap negoci 

jurídic per part de la mateixa premiada.  

 

ONZENA. Autorització d’utilització de nom i cessió de drets d’imatge 

En acceptar els seus premis i distincions, les guanyadores i les finalistes, tant del Premi Nacional 

com dels 14 premis regionals autoritzen CaixaBank, i consenten expressament, que utilitzi el seu 

nom i cognoms, així com la captació i la fixació de la seva imatge mitjançant fotografia, filmació 

o qualsevol altre procediment d’enregistrament audiovisual, i la reproducció i publicació per a 

qualsevol tipus d’acte, publicitat, promoció, publicació o qualsevol altre tipus de difusió, de la 

naturalesa que sigui (TV, internet, xarxes socials o d’altres), únicament amb finalitats 

informatives o promocionals, que tinguin relació amb el “Premi A. Dona Professional Autònoma 

CaixaBank 2022”; tot això amb estricta subjecció a les obligacions d’ambdues parts que deriven 

de la normativa vigent i d’aplicació en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de 

la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal 

i familiar i a la mateixa imatge.  

Les fotografies i enregistraments que finalment se seleccionin podran utilitzar-se sense cap 

modificació i també de manera composta o distorsionada, en imatge fixa o animada, mitjançant 

l’adaptació corresponent. 

Que, als mateixos efectes, cedeixen i transfereixen a favor de CaixaBank, en exclusiva i per un 

temps de dos anys a comptar des la data de concessió del premi, tots els drets d’explotació de 

la seva imatge, inclosos els drets de reproducció, transformació, distribució, comunicació pública 

i posada a disposició, amb les finalitats de publicitat esmentades abans. El fet que la cessió i 

transferència indicades abans estiguin limitades a dos anys no significa que la guanyadora o les 

finalistes puguin exigir la supressió o retirada del que ja s’hagi realitzat dins del termini 

esmentat. 

Que l’autorització i cessió dels drets esmentats inclou, així mateix, la reproducció, digitalització 

i publicació de la seva imatge mitjançant la reproducció, distribució, comunicació pública i 

posada a disposició dels suports en què es fixin, que poden ser de qualsevol tipus —en paper, 

analògics, digitals o qualsevol altre— i format —fotografia, fotografia digital, pel·lícula de vídeo, 

CD, DVD o qualsevol altre—, per qualsevol mitjà de comunicació adequats a la publicitat i a la 

comunicació interna.  

Que l’autorització i cessió de drets s’atorguen amb un caràcter gratuït per al temps de dos anys 

i per a un àmbit geogràfic que comprèn tots els països del món.  

 



 

 

 

DOTZENA. Difusió i comunicació 

CaixaBank podrà donar a conèixer a totes les entitats i institucions que consideri convenient, a 

través dels mitjans de comunicació o de qualsevol altra via divulgativa, totes les informacions 

referents al certamen, als actes i a les activitats associades. Dins de les informacions esmentades 

hi ha incloses les referents a les guanyadores i finalistes, així com les que acrediten els seus 

mèrits, que podran ser difosos de manera íntegra, resumida o parcial. L’acceptació d’aquestes 

bases implica la conformitat de la concursant amb la difusió indicada abans. 

Així mateix, les premiades autoritzen CaixaBank a cedir les dades de contacte: nom, empresa i 

correu electrònic entre les premiades de totes les edicions, amb la finalitat de promoure el 

networking entre elles. 

 

TRETZENA. Confidencialitat i protecció de dades personals 

Protecció de dades personals  

Les dades de caràcter personal proporcionades al formulari seran incloses en fitxers el 

responsable del tractament dels quals és CaixaBank, SA (“CaixaBank”) amb NIF A-08663619 i 

domicili al carrer de Pintor Sorolla, 2-4 de València. 

Les dades sol·licitades són necessàries per a la participació i, si escau, lliurament del premi, i 

seran tractades amb les finalitats següents: 

• Identificar el participant 

• Validar i verificar els requisits de participació en el premi, inclosa, si escau, la condició 

de client de CaixaBank 

• Gestionar la selecció de guanyador i lliurament del premi, en el cas de resultar premiat. 

 

Així mateix, les dades seran tractades per complir les obligacions normatives requerides a 

CaixaBank. Pot consultar informació addicional sobre com CaixaBank tracta les seves dades a 

www.caixabank.cat/particular/general/privacitat.html. 

Les dades personals es poden comunicar a autoritats i a organismes públics per al compliment 

d’una obligació legal requerida a CaixaBank, així com a proveïdors de serveis i a tercers 

necessaris per a la gestió del present premi.  

Les dades seran tractades mentre romanguin vigents les autoritzacions derivades de la 

participació en el present premi; sens perjudici de l’anterior, es bloquejaran un cop 

transcorreguts 60 dies des de la data de lliurament del premi i seran conservades (durant el 

termini de prescripció de les accions derivades d’aquestes relacions) als únics efectes de complir 

les obligacions legals requerides i per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.  

 

Es podran exercir els drets i les reclamacions davant de l’Autoritat de Protecció de Dades en 

relació amb les dades de caràcter personal d’acord amb la normativa vigent, a l’Apartat de 

Correus 209 - 46080 València, o a http://www.CaixaBank.com/exercicidedrets. 

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: 

www.CaixaBank.com/delegatprotecciodedades  

https://www.caixabank.cat/particular/general/privacitat.html
http://www.caixabank.com/exercicidedrets
http://www.caixabank.com/delegatprotecciodedades


 

 

 

 

CATORZENA. Període de reclamació 

Les possibles reclamacions relatives a la celebració del concurs es podran realitzar fins a 15 dies 

després de la data de publicació de les premiades o de l’adjudicació del Premi. Aquesta 

possibilitat de reclamació no inclou les referents als assumptes expressament exclosos de 

reclamació en la clàusula vuitena.  

 

QUINZENA. Llei i jurisdicció aplicable 

Les Bases d’aquest premi es regeixen per la llei espanyola.  

CaixaBank i les participants se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals que els siguin 

aplicables partint de les lleis processals espanyoles. 

 

 


