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MODALITAT ÀMBIT PROFESSIONAL 

 

 

INSTÀNCIA PER PARTICIPAR AL PREMI LLUÍS ESPINAL DE PERIODISME SOCIAL I DE 
DENÚNCIA  

 

1. DADES PERSONALS 
(En cas que sigui un treball col·lectiu, cal presentar un formulari per a cada autor/a participant) 

 

Primer cognom: Segon cognom: Nom: 

 

 

  

DNI: Correu electrònic: 

Domicili, carrer i número: 

 

 

Localitat: 
 
 

Codi postal: Telèfon: 

 
2. DADES DEL TREBALL:   

 

 
 
 
EXPOSO: Que desitjo prendre part del I PREMI LLUÍS ESPINAL DE PERIODISME SOCIAL I 
DE DENÚNCIA, i que reuneixo tots i cadascun dels requisits exigits en les bases del premi  
S’adjunta a la present la següent documentació: 
 

a) Fotocòpia del DNI. 

Títol   

Tipologia del treball i format 
(article escrit, sonor, 
documental, etc.) 
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b) Model normalitzat de certificació de publicació de l’article o emès la peça per part de 
la direcció del mitjà de comunicació corresponent, degudament omplert i signat 

c) Model normalitzat de cessió de drets d’autor degudament omplert i signat 
d) Treball periodístic en el qual es vol presentar al premi. 
• Formats admesos: 

o Publicacions en paper: arxiu en format PDF.  
o Arxius sonors: arxiu en format MP3 
o Arxius audiovisuals: arxiu en format MP4, AVI o WebM. 
o Internet / plataformes digitals: URL, arxiu autoexecutable o enllaç a format 

PDF. 
• Els fitxers no podran tenir una mida més gran de 2GB. 

 
Per tot això, us DEMANO : Que tingueu per presentada aquesta instància i documentació annexa 
i, en conseqüència, que m’admeteu com a participant del I PREMI LLUÍS ESPINAL DE 
PERIODISME SOCIAL I DE DENÚNCIA EN LA MODALITAT PROFESSIONAL. 

 
Nota legal:  

� (Si us plau, marqueu la casella i signeu a sota) El/la participant és coneixedor/a de que el fet de 
participar en aquest Premi implica ser coneixedor també de les condicions de participació 
establertes a les bases legals del Premi, que ha llegit i accepta expressament amb el present 
formulari i que també pot consultar a la pàgina web del Premi (www.santfruitos.cat)  

 
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades), us informem que les dades d’identificació personal que heu d’incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori d’acord amb l’art. 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits 
de la vostra petició, previ requeriment, d’acord amb l’art. 68 de la llei citada. Les vostres dades s’incorporaran en un fitxer automatitzat i/o manual del qual s’és titular 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l’entitat, amb la finalitat d’administració i gestió de la relació 
existent entre les parts, dintre de les finalitats legítimes de l’Ajuntament. Alhora presteu el consentiment perquè les vostres dades puguin ser tractades per a alguna 
de les finalitats esmentades o per a totes elles. També us informem que podeu exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en 
els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament o a l’adreça electrònica 
ajuntament@santfruitos.cat. 

 
Sant Fruitós de Bages, a ............ de ...................... de 202.... 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
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