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Annex 
 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 
EN EL XII PREMI PER A LA DIVERSITAT EN L’AUDIOVISUAL 

 
 

COGNOMS I NOM DE LA PERSONA SOL·LICITANT: 
 
 
PRESTADOR DE SERVEIS AUDIOVISUALS / PRODUCTORA / UNIVERSITAT / ENTITAT:   
 
Adreça postal (carrer, població, comarca i codi postal):  
 
Telèfon i adreça electrònica:  
 
TÍTOL DEL TREBALL: 
 
CATEGORIA: 

Programa de televisió   
Programa de ràdio                                                   
Producció audiovisual 
Webs 
Trajectòria de foment de la diversitat en l’àmbit de la comunicació audiovisual 

 

Any de la producció: 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA: 

Suport digital 
Sinopsi de l’obra                                                   

     Altres__________________________________________ 
 
La persona sol·licitant accepta les bases de la convocatòria del XII Premi per a la Diversitat en 
l’Audiovisual, així com les decisions preses pel jurat. 
 
[Localitat i data]     [Signatura de la persona sol·licitant] 
 
 
 
 

 
 
[Cal presentar una sol·licitud per treball.] 
 
CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 
C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona 
 
Us informem que les vostres dades personals seran tractades i recollides d’acord amb l’article 6 del Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i seran incorporades al Registre d’activitats del tractament “premis i ajuts”. El titular 
d’aquest Registre és el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). La finalitat de la recollida de les dades és la de gestionar i tramitar 
les convocatòries del Premi per a la Diversitat en l’Audiovisual. Per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, 
supressió (oblit), limitació i portabilitat de les dades personals podeu enviar un correu electrònic a mesadiversitat.cac@gencat.cat o un 
correu postal al carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona, juntament amb una fotocòpia del vostre DNI, o document justificatiu de la 
vostra identitat, i la indicació del dret que voleu exercir. 
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