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Bases dels Premis del Turisme Rural i Sostenible 

 

 

La convocatòria dels Premis del Turisme Rural Sostenible té per objectiu fer un reconeixement a 

l’esforç de les institucions, administracions, persones i empreses que contribueixen de forma decisiva 

a impulsar i promoure el turisme sostenible a la Catalunya rural. 

 

Les diferents modalitats dels premis fan un reconeixement a les millors actuacions de les institucions 

que treballen per impulsar la sostenibilitat en el turisme rural, dels mitjans de comunicació que el 

donen a conèixer, dels allotjaments i empreses de serveis turístics que realitzen un major esforç per 

reduir el seu impacte en l’entorn d’una forma innovadora i creativa. I també a aquelles persones que 

han tingut una llarga trajectòria de lluita i treball per la sostenibilitat en el nostre país. 

 

Turalcat, la Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya, amb el recolzament de 

diferents administracions i entitats públiques, ha assumit el repte d’organitzar aquests premis per tal 

de contribuir a donar visibilitat als projectes i bones pràctiques de millora de la sostenibilitat en l’àmbit 

del turisme a les àrees rurals catalanes i europees. 

 

Condicions generals que han de reunir  els candidats: 

 

Els candidats han de ser persones, empreses, associacions, institucions o administracions amb seu en 

territori català i/o que el seu àmbit d’actuació comprengui el territori català. Aquest criteri no és 

d’aplicació en el premi al “Millor Allotjament Rural Sostenible” d’àmbit europeu, on poden presentar-

se candidatures d’allotjaments ubicats en els països representats dins la Federació Eurogîtes. 

 

No poden tornar a presentar candidatures els projectes d’entitats o administracions, així com els 

allotjaments o empreses, que hagin estat premiats en les darreres tres edicions. No es pot presentar 

com a candidat/a per a rebre el Reconeixement a la trajectòria en defensa del medi natural català i la 

sostenibilitat a cap personalitat que ja hagi rebut  aquest reconeixement en una edició anterior. 
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Modalitats de la III Edició dels Premis del Turisme Rural Sostenible: 

 

A. Premis dirigits a reconèixer la bona tasca de les entitats sense ànim de lucre i administracions 

públiques: 

 

Millor iniciativa per impulsar la sostenibilitat en l’activitat turística  

Premi que es concedirà a entitats sense ànim de lucre i administracions públiques que treballin dins 

l’àmbit català i que hagin desenvolupat o preparat un projecte o actuació rellevant destinada a 

promocionar i impulsar la implantació de mesures de sostenibilitat en el sector turístic català. 

 

Millor iniciativa de desenvolupament rural a través del turisme   

Premi que es concedirà a entitats sense ànim de lucre i administracions públiques que treballin dins 

l’àmbit català i que hagin posat en marxa un projecte o actuació rellevant destinada a impulsar el 

desenvolupament d’una àrea determinada de la Catalunya rural a partir del desenvolupament del 

sector turístic. 

Millor iniciativa de posada en valor turístic del patrimoni cultural     

Premi que es concedirà a entitats sense ànim de lucre i administracions públiques que treballin dins 

l’àmbit català i que hagin desenvolupat un projecte o actuació rellevant destinada a posar en valor 

turístic un element patrimonial aplicant-hi criteris de sostenibilitat ambiental i/o social. 

 

B. Premis dirigits a reconèixer la bona tasca dels mitjans de comunicació: 

Millor acció de comunicació del turisme rural i sostenible  

Premi que es concedirà a mitjans de comunicació d’àmplia repercussió dins l’àmbit català que 

contribueixin de forma destacada a difondre informació sobre l’oferta de turisme rural i sostenible i 

que contribueixin a la promoció global del turisme a la Catalunya rural. 
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Millor conjunt de pràctiques sostenibles en els allotjaments rurals catalans 

Premi que es concedirà a allotjaments rurals catalans que tinguin implantats (o sol·licitats) el Distintiu 

de Garantia de Qualitat Ambiental i/o la Etiqueta ecològica de la Unió Europea i que es distingeixin 

per la quantitat, qualitat i singularitat o caràcter innovador de les bones pràctiques ambientals 

implantades 

 

Millor conjunt de pràctiques sostenibles en el sector de la restauració 

Premi que es concedirà a una empresa o associació professional del sector de la restauració que 

treballi dins l’àmbit català i es distingeixi per l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la selecció dels 

productes, la preparació dels plats, la gestió de l’establiment o l’atenció als clients. 

 

Millor experiència turística sostenible 

Premi que es concedirà a empreses de serveis turístics que treballin en l’àmbit català i que ofereixin 

als seus clients experiències turístiques singulars de descoberta del nostre patrimoni natural. Ha de 

quedar acreditada la gestió de les seves activitats amb un respecte absolut per l’entorn natural, 

social i cultural i l’aplicació de mesures de sostenibilitat per a reduir l’impacte en el medi ambient. 

 

D. Premi internacional dirigits a reconèixer la sostenibilitat en els allotjaments rurals: 

 

Millor conjunt de pràctiques sostenibles en allotjaments rurals europeus 

Premi que es concedirà a allotjaments rurals europeus vinculats a alguna associació integrada a 

Eurogîtes que es distingeixin per la quantitat, qualitat i singularitat o innovació de les bones pràctiques 

ambientals implantades. 

 

E. Reconeixement Especial: 

 

Trajectòria exemplar en defensa d’un futur més sostenible  

Premi que es concedirà a persones que tinguin una llarga, sòlida i reconeguda trajectòria en l’àmbit 

de la defensa del patrimoni natural català i la implantació de polítiques i mesures de sostenibilitat a 

Catalunya. 
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Criteris de valoració prioritaris i específics per a cada modalitat: 

 

Per a cada una de les modalitats dels premis s’han fixat uns criteris de valoració prioritaris i específics 

que el jurat de cada edició haurà de tenir en compte, tot i que també podrà introduir altres criteris 

d’acord amb les seves valoracions de caràcter professional i les especificitats de les candidatures 

presentades. 

Criteris de valoració de les candidatures presentades al premi a la “Millor iniciativa per impulsar la 

sostenibilitat en l’activitat turística”: 

- L’amplitud de la repercussió que tindrà el projecte en la posada en valor de la sostenibilitat en el 

turisme rural català 

- La contribució en impulsar la implantació de mesures de sostenibilitat en les empreses turístiques 

de la Catalunya Rural 

- El grau d’innovació que aporti la mesura o projecte presentat 

Criteris de valoració de les candidatures presentades al premi a la “Millor iniciativa de 

desenvolupament rural a través del turisme”: 

- L’amplitud de la repercussió que tindrà en el desenvolupament socioeconòmic de les àrees rurals 

catalanes  

- L’amplitud del territori que es beneficiarà de la implantació del projecte presentat 

- La facilitat per a transferir la iniciativa presentada en altres territoris 

- El grau d’innovació que aporti la mesura o projecte presentat 

Criteris de valoració de les candidatures presentades al premi a la “Millor  iniciativa de posada en valor 

turístic del patrimoni cultural”: 

- El grau d’innovació del projecte de posada en valor turístic del recurs patrimonial i el grau 

d’implicació del teixit social en la preservació del patrimoni material i immaterial 

- L’eficàcia de les mesures de sostenibilitat ambiental i/o social implantades 

- L’amplitud de la repercussió que tindrà en la generació de nous fluxos turístics sostenibles cap al 

territori on s’implementa la iniciativa. 

 

Criteris de valoració de les candidatures presentades al premi a la “Millor aportació a la comunicació 

del turisme rural i sostenible”: 

- L’amplitud de la difusió que realitza el mitjà de comunicació candidat al premi, dels temes 

relacionats amb el turisme rural i sostenible de Catalunya 
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- La qualitat i grau d’aprofundiment de la informació proporcionada als ciutadans 

- L’aportació a la consolidació de la imatge de la marca turística Catalunya com una destinació que 

avança cap a un model progressivament més sostenible  

 

Criteris de valoració de les candidatures presentades al premi a les millors “Millor conjunt de 

pràctiques sostenibles en allotjaments rurals”: 

- El grau d’innovació, originalitat i efectivitat de les mesures de sostenibilitat implantades a 

l’allotjament rural amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental de l’activitat turística (amb 

especial atenció a la reducció del consum d’energies fòssils, el control de les emissions 

atmosfèriques i la correcta gestió dels residus) 

- Que acreditin una actuació responsable i una implicació solidària amb la societat local i el sector 

turístic rural 

- Que facin una comunicació eficaç dels criteris de sostenibilitat que han implantat. 

 

Criteris de valoració de les candidatures presentades al premi a les millors “Millor conjunt de 

pràctiques sostenibles en el sector de la restauració”: 

- El grau d’innovació, originalitat i efectivitat de les mesures de sostenibilitat implantades, amb 

especial atenció al consum de productes ecològics i/o locals, la gestió de l’energia en la preparació 

dels plats i el funcionament de l’establiment.   

- La implementació d’accions destinades a fomentar la conscienciació dels clients en els valors de 

la sostenibilitat  

- La implicació amb el territori i les aportacions positives al seu desenvolupament sostenible 

Criteris de valoració de les candidatures presentades al premi a la “Millor experiència turística 

sostenible”: 

- Experiències turístiques que innovin en la implantació de mesures de reducció del seu impacte 

ambiental  

- Experiències que apropin els seus clients al patrimoni natural català des d’una òptica innovadora 

tot fomentant el respecte per la biodiversitat i la sensibilització respecte a la necessitat d’actuar 

de forma activa i responsable en la protecció del nostre entorn 

- Empreses que estableixin vincles amb els agents del territori on actuen i la seva activitat generi 

un impacte positiu en l’entorn natural i social. 

Criteris de valoració específics pel Premi Internacional “Millors pràctiques sostenibles en allotjaments 

rurals europeus: 

- - El grau d’innovació, originalitat i efectivitat de les mesures de sostenibilitat implantades en 

l’allotjament rural amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental de la activitat turística 
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- Que hagin implantat accions de comunicació eficaces per a informar als clients de les mesures de 

sostenibilitat implantades 

- Que acreditin una actuació responsable i una implicació solidaria amb la societat local i el conjunt 

del sector turístic rural 

 

Criteris de valoració de les candidatures presentades al reconeixement a una “Trajectòria exemplar 

en defensa d’un futur més sostenible”: 

- La contribució a impulsar la preservació del patrimoni natural a Catalunya 

- La contribució al desenvolupament sostenible del medi rural català 

- La contribució a la implantació de mesures per a combatre els efectes del canvi climàtic tot 

impulsant la conscienciació ambiental dels ciutadans 

 

Procediment de presentació de candidatures: 

 

Les candidatures als diferents premis de la IIIa Edició s’han de presentar abans del 22 de maig de 2019 

a través dels formularis on-line habilitats per aquest procediment. Els formularis on-line, les bases 

dels premis i tota la informació es faran públics i accessibles a través de la plataforma 

https://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/. 

 

Si es considera oportú, per a completar la informació d’una candidatura es pot adjuntar un Informe 

Complementari (amb una extensió màxima de 6.000 caràcters) exposant amb detall les mesures de 

sostenibilitat que ha implantat el candidat. Igualment es poden adjuntar fotografies que acrediten les 

mesures de sostenibilitat implantades. Aquesta informació s’ha d’enviar al mail 

premisturismesostenible@catalunyarural.cat abans del 20 de maig de 2019. 

 

Els membres del jurat poden requerir més informació als candidats si ho consideren necessari per tal 

de procedir a valorar amb major detall la seva idoneïtat per a rebre el premi al qual han presentat 

candidatura. 

 

Poden presentar candidatures els empresaris i professionals del sector turístic així com els 

representants de diverses àrees de l’administració relacionades amb l’activitat turística o sectors afins 

i d’entitats cíviques implicades en el desenvolupament de les àrees rurals. S’accepta la presentació 

d’autocandidatures. 

 

 

https://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/
mailto:premisturismesostenible@catalunyarural.cat
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Composició del Jurat 

Per a valorar les candidatures presentades en cada edició dels Premis es constituirà un jurat integrat 

per professionals de sòlida trajectòria en l’àmbit del turisme i la sostenibilitat, vinculats al sector públic 

o al sector privat. Els membres que integren el jurat en cada edició es faran públics a través de la 

plataforma https://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/ amb anterioritat a 

l’inicia de la tasca de valoració de les candidatures. 

  

 

Procediment de valoració de les candidatures: 

 

Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures es farà arribar tota la informació 

presentada pels candidats a tots els membres del Jurat via on-line. 

 

Seguidament cada membre  del jurat omplirà una fitxa de puntuació inicial de cada candidatura. A 

continuació podrà sol·licitar informació complementària als candidats que consideri oportú. La 

documentació complementària rebuda serà compartida amb tots els membres del jurat. Per finalitzar 

aquesta fase del procediment, cada membre del jurat omplirà la Fitxa de Puntuació Individual de 

Candidatures.  

 

Posteriorment els membres del jurat valoraran i debatran cada una de les candidatures presentades 

i s’escollirà la candidatura guanyadora a través d’un sistema de votació en que cada membre del jurat 

tindrà un vot. El president del jurat tindrà un vot de qualitat que permetrà determinar la candidatura 

guanyadora en el cas de que es produís un empat de vots entre dues de les candidatures que opten a 

un dels premis convocats. 

 

El jurat designarà una única candidatura guanyadora per a cada modalitat del premi. Si ho consideren 

convenient podran designar també un o dos finalistes. 

 

 

Acceptació de les Bases: 

 

La presentació d’una candidatura en aquesta III Edició dels Premis del Turisme Rural Sostenible implica 

la acceptació de la totalitat d’aquestes bases i de la política de privacitat de Turalcat. 

 

 

https://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/
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Acte d’entrega dels premis: 

 

Els guanyadors dels premis es faran públics durant l’acte d’entrega de la III Edició dels Premis del 

Turisme Rural Sostenible que tindrà lloc el proper 30 de maig de 2019 a Vilafranca del Penedès. A cada 

persona o entitat guanyadora se li farà entrega d’un diploma acreditatiu del premi concedit. 

 

 

Protecció de dades personals: 

 

Les dades personals de les persones que presentin una candidatura a la III edició dels Premis del 

Turisme Rural Sostenible, així com les dades de les persones, empreses i entitats que han estat 

presentats com a candidats, seran gestionades per Turalcat com a entitat que organitza la 

convocatòria dels premis, de conformitat amb el que disposa la normativa de protecció de dades 

personals actualment en vigor, Reglament (UE) 2016/679, no es cediran a tercers i seran utilitzats 

exclusivament amb la finalitat de gestionar la convocatòria i concessió de la III Edició dels Premis del 

Turisme Rural Sostenible. Trobaran tota la informació referent a la política de privacitat de Turalcat a 

https://www.catalunyarural.cat/politica-de-privacitat/  

. 

 

 

Annex I: 

 

Specific Bases for International Award for the Best Sustainable Rural Accommodation - 

Edition 2019 -  

 
 

Within the framework of the Catalan Rural and Sustainable Tourism Awards, for the first time we 

launch a call for the International Award for the Best Sustainable Rural Accommodation. It aims to 

recognize the efforts of European rural accommodations that together with many Catalan rural 

accommodations work every day to reduce the impact of tourism on the environment. The nature of 

this prize is exclusively honorary and does not entail any financial endowment. 

 

General conditions that candidates must meet: 

https://www.catalunyarural.cat/politica-de-privacitat/
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Candidates must be owners of a rural accommodation located in any of the member countries of the 

European Rural Tourism Federation EUROGITES and must comply with all the regulations that regulate 

the activity of tourist accommodation in rural areas in their respective country. 

 

International Award "Sustainable Best Practices in European Rural Housing" 

Award is to be granted to a European rural housing linked to any EUROGITES member association that 

is distinguished by the quantity, quality and uniqueness or by having implemented good innovative 

environmental practices. 

 

Evaluation criteria: 

Specific evaluation criteria for the International Award for Sustainable Best Practices in European 

Rural Housing: 

 The degree of innovation, originality and effectiveness of the sustainability measures 

implemented in rural accommodation with the aim of reducing the environmental impact of 

tourism 

 Communicating accurately the sustainability criteria that they have implemented 

 Accrediting a responsible action and a solidarity implication with the local community and the 

rural tourism sector 

 

Process for submitting applications: 

 

The candidacies for different prizes will be submitted before May 15th by following the established 

application process: 

 

1.  Fill out the International Award for the Best Sustainable Rural Accommodation form: 

Application form for the candidates (Spanish version): 

https://forms.gle/DFpFgge3KPWgjCHs9  

Application form for the candidates (English version): 

https://forms.gle/sYq7D4X8hQ7YDqMb9  

 

2. Send a Supplementary Report (maximum 6,000 characters long) explaining in details the 

sustainability measures that the candidate accommodation has implemented. You can attach 

photographs that certify the implemented sustainability measures. The information shall be 

sent to: premisturismesostenible@catalunyarural.cat 

 

https://forms.gle/DFpFgge3KPWgjCHs9
https://forms.gle/sYq7D4X8hQ7YDqMb9
mailto:premisturismesostenible@catalunyarural.cat
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The members of the jury may request more information from the candidates, if they consider it 

necessary, in order to be able to assess in greater detail the suitability of their candidacy for the 

International Award for the Best Sustainable Rural Housing. 

 

Jury composition: 

In order to assess the candidacies, a jury is formed of experts on the rural tourism and sustainability 

coming from the professional and administrative fields. 

 

The members of the Jury of the 2019 edition of the Rural and Sustainable Tourism Awards will be 

made public shortly at the portal: https://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/  

 

 

The prize awarding process: 

After closing the deadline for submitting candidatures, all the information received from the 

candidates will be sent online to all the members of the Jury. 

 

Each member of the jury will draw up an initial scoresheet of the submitted applications and then ask 

each candidate for any additional documentation that they consider necessary. The received 

complementary documentation will be shared with all the members of the jury who will then fill out 

the Individual Candidate Scoresheets. 

 

From the result of the scores of each member, the Jury develops a Global Scoresheet that will be 

discussed by all the members of the Jury.  They will chose together the winner of the 1st Edition of 

the International Award for the Best Sustainable Rural Accommodation through a voting system in 

which each member of the Jury will have only one vote. If they consider it convenient they can name 

one or two finalists. 

 

Acceptance of the Bases: 

The presentation of a candidacy in the 1st Edition of the International Award for Best Sustainable 

Rural Accommodation, within the framework of the 3rd edition of the Sustainable Rural Tourism 

Awards, implies the acceptance of these bases and Turalcat data privacy policy. 

 

Award ceremony: 

https://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/
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The winner and finalists (if any) of the 1st Edition of the International Award for the Best Sustainable 

Rural Accommodation will be announced during the award ceremony of the 3rd Edition of the Rural 

and Sustainable Tourism Awards that will take place on May 30th in Vilafranca del Penedès. 

Subsequently, they will be also published on the website www.catalunyarural.cat/premis-turisme-

rural-sostenible/ and will be disseminated in the national and international press. 
 

Personal data protection: 

The personal data of the people who present their candidacy in the 1st Edition of the International Award for Best Sustainable 

Rural Housing, within the framework of the 3rd Edition of the Sustainable Rural Tourism Awards, as well as the data of the 

individuals, companies and entities that have been presented as candidates, will be managed by Turalcat (entity that 

announces the awards) in accordance with the provisions of the personal data protection regulations, Regulation (EU) 

2016/679, currently in force, they will not be transferred to third parties and will be used exclusively for the purpose of 

managing the convocation and awarding of the III Edition of the Sustainable Rural Tourism Awards.  

You can see all the details of Turalcat privacy policy at https://www.catalunyarural.cat/politica-de-privacitat/ 

 

 

 

 

Annex II: 

 

Bases Específicas Premio Internacional Mejor Alojamiento Rural Sostenible 

- Ia. Edició 2019 – 

 

La convocatoria, por primera vez, del Premio Internacional al Mejor Alojamiento Rural Sostenible, 

dentro del marco de los Premios del Turismo Rural y Sostenible de ámbito catalán, tiene por objetivo 

hacer un reconocimiento al esfuerzo de los alojamientos rurales europeos que, conjuntamente con 

muchos alojamientos rurales catalanes, trabajan día a día para reducir el impacto de la actividad 

turística en el medio ambiente. Este premio tiene carácter exclusivamente honorífico y no conlleva 

ninguna dotación económica. 

 

Condiciones generales que deben reunir los candidatos: 

 

http://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/
http://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-sostenible/
https://www.catalunyarural.cat/politica-de-privacitat/
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Los candidatos deben ser personas propietarias de alojamientos rurales ubicados en alguno de los 

países integrados en la federación europea de turismo rural EUROGÎTES y deben cumplir toda la 

normativa que, en su respectivo país, regula la actividad del alojamiento turístico en el medio rural. 

 

Premio Internacional "Mejores prácticas sostenibles en alojamientos rurales europeos" 

 

Premio que se concederá a alojamientos rurales europeos vinculados a alguna asociación integrada a 

EUROGÎTES que se distingan por la cantidad, calidad y singularidad o innovación de las buenas 

prácticas ambientales implantadas 

 

 

Criterios de valoración: 

 

Criterios de valoración específicos para el Premio Internacional Mejores prácticas sostenibles en 

alojamientos rurales europeos: 

- El grado de innovación, originalidad y efectividad de las medidas de sostenibilidad 

implantadas en el alojamiento rural con el objetivo de reducir el impacto ambiental de la 

actividad turística 

- Que hagan una buena comunicación de los criterios de sostenibilidad que han implantado 

- Que acrediten una actuación responsable y una implicación solidaria con la sociedad local y 

el sector turístico rural 

 

 

Procedimiento de presentación de candidaturas: 

 

Las candidaturas a los diferentes premios se presentarán antes del 15 de mayo a través del 

procedimiento establecido: 

 

1. Rellenar el formulario Premio Internacional al Mejor Alojamiento Rural Sostenible: 

Formulario de inscripción de candidaturas (castellano): 

https://forms.gle/DFpFgge3KPWgjCHs9  

Formulario de inscripción de candidaturas (inglés): 

https://forms.gle/sYq7D4X8hQ7YDqMb9  

 

https://forms.gle/DFpFgge3KPWgjCHs9
https://forms.gle/sYq7D4X8hQ7YDqMb9
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2.  Enviar un Informe Complementario (con una extensión máxima de 6.000 caracteres) 

exponiendo con detalle las medidas de sostenibilidad que ha implantado el alojamiento 

candidato. Se pueden adjuntar fotografías que acrediten las medidas de sostenibilidad 

implantadas. Esta información debe enviarse a: premisturismesostenible@catalunyarural.cat 

 

Los miembros del jurado podrán requerir más información a los candidatos, si lo consideran necesario, 

con el objetivo de poder valorar con mayor detalle la idoneidad de su candidatura al Premio 

Internacional al Mejor Alojamiento Rural Sostenible. 

 

Composición del jurado: 

 

Para valorar las candidaturas se constituye un Jurado formado por personas expertas en los ámbitos 

del turismo rural y la sostenibilidad procedentes del campo profesional y de la administración. 

 

Los miembros del Jurado de la edición 2019 de los Premios del Turismo Rural y Sostenible se harán 

públicos en breve a través del portal: https://www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-

sostenible/ 

 

Procedimiento de concesión del Premio: 

 

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas se hará llegar vía online toda la 

información recibida de los candidatos a todos los miembros del Jurado vía online.  

 

Cada miembro del jurado elaborará una ficha de puntuación inicial de las candidaturas presentadas y 

seguidamente podrá pedir a cada candidato la documentación complementaria que considere 

oportuna. La documentación complementaria recibida se compartirá con todos los miembros del 

jurado que seguidamente llenarán la Ficha de Puntuación Individual de Candidaturas.  

 

A partir del resultado de las puntuaciones de cada miembro del Jurado elaborará una Ficha de 

Puntuación Global que será debatida por todos los miembros del Jurado que, de forma conjunta, 

decidirán quién es el ganador de esta 1ª Edición del Premio Internacional al Mejor alojamiento Rural 

Sostenible a través de un sistema de votación en que cada miembro del Jurado tendrá un solo voto. 

Si lo consideran conveniente podrán nombrar uno o dos finalistas. 

 

 

Aceptación de las Bases: 
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La presentación de una candidatura en esta 1ª Edición del Premio Internacional al Mejor Alojamiento 

Rural Sostenible, en el marco de la III Edición de los Premios del Turismo Rural Sostenible, implica la 

aceptación de estas bases y de la política de privacidad de datos de Turalcat. 

 

 

Acto de entrega de los premios: 

 

El ganador y finalistas (en su caso) de esta 1ª Edición del Premio Internacional al Mejor Alojamiento 

Rural Sostenible se harán públicos durante el acto de entrega de la III Edición de los Premios del 

Turismo Rural y Sostenible que tendrá lugar el próximo 31 de mayo en Vilafranca del Penedès. 

Posteriormente serán publicados también en la web www.catalunyarural.cat/premis-turisme-rural-

sostenible/ y se hará difusión en la prensa nacional e internacional. 

 

Protección de datos personales: 

 

Los datos personales de las personas que presenten una candidatura en esta 1ª Edición del Premio 

Internacional al Mejor Alojamiento Rural Sostenible, en el marco de la III Edición de los Premios del 

Turismo Rural Sostenible, así como los datos de las personas, empresas y entidades que han sido 

presentados como candidatos, serán gestionadas por Turalcat (entidad que convoca los premios) de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa de protección de datos personales, Reglamento (UE) 

2016/679, actualmente en vigor, no se cederán a terceros y serán utilizados exclusivamente con la 

finalidad de gestionar la convocatoria y concesión de la III Edición de los Premios del Turismo Rural 

Sostenible. Pueden ver todos los detalles de la política de privacidad de Turalcat a 

https://www.catalunyarural.cat/politica-de-privacitat/  

 

 

https://www.catalunyarural.cat/politica-de-privacitat/

