
>>>>>>>>>>>>>>> 
Canòdrom - Ateneu 
d’Innovació Digital i 
Democràtica
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BASES PER PROJECTES   
EN RESIDÈNCIA



Bases per la residència de projectes CANÒDROM
-----------------------------------------------------

Índex de continguts
1 PRESENTACIÓ..............................................................................................................3
2 OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA...............................................................................4
3 MODALITATS DE RESIDÈNCIA.......................................................................................6
4 CONDICIONS GENERALS..............................................................................................7

Calendari.................................................................................................................... 8
Serveis a què dona accés la residència......................................................................9
Condicions d’ús de la reserva d’espais.......................................................................9
Suport per part de l’Oficina Tècnica del Canòdrom – AIDD.......................................10
Treball en ecosistema...............................................................................................11
Retorn a la comunitat i participació..........................................................................11
Governança del Canòdrom – AIDD............................................................................13

5 REQUISITS PER A CONCÓRRER..................................................................................14
6 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR..................................................................................15
7 LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ................................................................................16
8 PROCÉS DE SELECCIÓ................................................................................................17

Criteris de selecció...................................................................................................17
9 OBLIGACIONS DELS PROJECTES RESIDENTS..............................................................19

Retorn a la comunitat...............................................................................................19
Pagament dels preus públics....................................................................................19
Cessió d’espais.........................................................................................................20
Participació en la governança...................................................................................20
Participació en les portes obertes.............................................................................20

10 PROPIETAT INTEL·LECTUAL......................................................................................21
11 DRETS D’IMATGE.....................................................................................................21
12 PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.........................................................................22
13 ACCEPTACIÓ DE LES BASES.....................................................................................23

 

---------------------------------------------------------------------
Pàgina 2 - -  Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica – oficina@canodrom.com 

mailto:oficina@canodrom.com


Bases per la residència de projectes CANÒDROM
-----------------------------------------------------

1 PRESENTACIÓ
La primera edició de la convocatòria 2021-2022 per a projectes en residència al
Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica (AIDD, en endavant) té
per finalitat facilitar un espai de treball col·laboratiu a diferents projectes que
treballen en les àrees de tecnologia, ciència i democràcia. Per això, el Canò-
drom – AIDD es proposa com a espai porós, que connecta esferes de recerca i
acció amb la realitat comunitària i social del barri del Congrés-Indians i la ciutat
de Barcelona. 

El Canòdrom – AIDD vol ser un espai públic, obert i comunitari, de creació i lliu-
re circulació d’idees en matèria d’innovació democràtica i tecnologia crítica, a
partir d’un programa de formacions, activitats obertes i residències que contri-
bueixin a reflexionar sobre els grans reptes de la societat en xarxa.

La convocatòria de residències té per objectiu facilitar les sinergies entre pro-
jectes, per tal de convertir el Canòdrom - AIDD en un espai estimulant de crea-
ció col·lectiva referent en ciència, i tecnologia i democràcia. En aquest context,
el retorn dels projectes al barri i a la ciutat serà una part fonamental d’aques-
tes residències: el treball que es faci des del programa s’entrellaçarà amb l’ac-
ció comunitària i impulsarà el potencial de la ciutadania obrint espais de refle-
xió i treball compartit.
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2 OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA
L’objectiu  d’aquesta convocatòria  és possibilitar  la  formació d’una xarxa de
projectes i iniciatives que treballen en els camps de la participació ciutadana i
la democràcia, les tecnologies i la cultura digital i que ho fan des dels principis
del programari lliure, el lliure accés al coneixement, la sobirania tecnològica,
els drets digitals, la cultura lliure, l’enfortiment comunitari i la democràcia en
xarxa, incloent la mirada de gènere sobre els usos de la tecnologia.

Aquests projectes residiran al Canòdrom – AIDD de forma temporal. Han d’aco-
llir i han de desenvolupar algun dels següents eixos temàtics:

• Innovació democràtica. Recerca aplicada i experimentació entorn a no-
ves pràctiques que a través de la intersecció amb les tecnologies digitals i
amb l’ús de noves metodologies busquen aprofundir en les formes de par-
ticipació ciutadana, així com en el conjunt de pràctiques democràtiques i
el seu desplegament a la societat.

• Tecnologies (hardware i software) lliures i democràtiques. Tecnolo-
gies de codi obert, de gestió pública i/o comuna.

• Feminismes i tecnologies digitals i democràtiques. Mirada des de la
interseccionalitat de gènere sobre les tecnologies digitals i els seus usos.

• Videojocs amb perspectiva crítica. Impuls de la transformació social a
través dels videojocs i o de la cultura dels videojocs que posen al centre
els drets digitals, nou models de governança i busquen nos models de
producció amb retorn social.

• Ciència ciutadana i  participativa.  Processos  d’investigació  científica
participats i articulats de des, o conjuntament, amb la societat civil. 

• Cultura digital i democràtica. Mediació de la capa digital en les pràcti-
ques de les diferents disciplines culturals, que apunten a l’aprofundiment
democràtic i als drets digitals 

• Anàlisi i visualització de dades amb perspectiva crítica. Construir
infraestructura digital de representació de dades obertes que visibilitzi les
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diferents dimensions d’una societat complexa i canviant, al servei del con-
junt de la ciutadania.

• Urbanisme crític i tecnologies digitals. Aproximació crítica a la inves-
tigació de l’ordenació de la ciutat i el rol que juguen les tecnologies en la
concepció de diferents models de governança.

• Procomuns digitals. Recursos digitals governats per comunitats que els
desenvolupen, els cuiden i prenen les decisions sobre la seva gestió de
manera compartida i democràtica.

• Drets digitals i sobirania tecnològica. Extensió dels Drets Humans a
l’entorn digital: dret a la privacitat, a l’accés a la informació, a la llibertat
d’expressió, entre molts d’altres. Defensa en l’ajust a necessitats i interes-
sos de la comunitat de les infraestructures i les TIC.

• Innovació per a l’empoderament ciutadà, l’autoorganització  i la
transformació social. Recerca i innovació aplicada a l’estudi de proces-
sos d’autoorganització, apoderament i transformació social.

• Innovació social per donar resposta a emergències socials, sanità-
ries, climàtiques i habitacionals.  Conjunt de solucions innovadores a
problemes socials i ambientals existents, des d’una perspectiva d’origen,
classe i gènere.
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3 MODALITATS DE RESIDÈNCIA
A)  Projectes  de  Recerca. Projectes  desenvolupats  des  d’universitats,
grups de recerca o  investigadors individuals que de forma imprescindible
contemplin en la seva investigació l’impacte o la participació de la ciutada-
nia (recerca-acció), dins els eixos temàtics de l’Ateneu d’Innovació Digital i
Democràtica.

B) Projectes de tecnologia i democràcia. Projectes impulsats per perso-
nes físiques de més de 18 anys residents en qualsevol país, individualment
o com a col·lectiu; o persones jurídiques del sector públic o privat, amb ànim
de lucre o sense, residents en qualsevol país, que treballin al voltant dels ei-
xos temàtics exposats prèviament.

C)  Projectes singulars, amb les característiques de la modalitat A i/o B,
que treballin al voltant dels següents eixos:

C.a Feminismes i tecnologies digitals i democràtiques (fins a un màxim
de 5 places).

C.b Videojocs amb perspectiva crítica, que aportin una mirada innova-
dora, participativa o d’impacte social en alguna part del procés de crea-
ció (fins a un màxim de 5 places).
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4 CONDICIONS GENERALS
Durada de les residències:

• Modalitat A (Recerca): durada de 3, 6, 9 o 12 mesos. Duració adapta-
da a les necessitats de la recerca i prorrogable.

• Modalitat B (Tecnologia i democràcia): durada de 12 mesos, prorro-
gables a 12 més.

• Modalitat C.a (Projectes singulars: feminismes i tecnologies di-
gitals i democràtiques): durada de 12 mesos, prorrogables a 12 més.

• Modalitat C.b (Projectes singulars:  videojocs amb perspectiva
crítica): durada de 12 mesos, prorrogables a 12 més.

Passat el període de residència i les pròrrogues sol·licitades, si el projecte vol 
continuar treballant en l'espai del Canòdrom – AIDD haurà renovar la residència
presentant-se a la nova convocatòria.

Les residències estan subjectes als preus públics següents:

Tipus de projecte Preu mensual

Recerca Gratuït

Tecnologia i democràcia 40€ + IVA

Projectes singulars Gratuït

Cada projecte podrà optar a un nombre de places de treball amb un màxim de 
8 places (veure apartat «Serveis a què dona accés la residència»).
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Places ofertades en la primera convocatòria de 2021-2022:

Modalitat Nombre màxim de places

Recerca Sota demanda

Tecnologia i democràcia 20 places

Projectes singulars 10 places

El nombre de places finals o horari d’ocupació de les mateixes pot veure’s mo-
dificat per les mesures sanitàries derivades de la Covid-19.

Calendari

Traslladem la nostra experiència al catàleg de Serveis de dinamització i facilita-
ció de:

• Inscripció i presentació a la convocatòria de residències: del 4 al 24 de fe-
brer de 2021.

• Revisió de les propostes de residències: del 24 de febrer al 16 de març de
2021.

• Resolució de les residències acceptades: del 17 de març de 2021.

• Inici de les residències: posteriorment a la resolució dels projectes resi-
dents.
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Serveis a què dona accés la residència

• Fins a 8 espais de treball subvencionats (segons tipologia de projecte), ac-
cessibles en l’horari d’obertura del Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital
i Democràtica. 

• Ús de fotocopiadora o impressora (fins a un màxim de: 50 B/N i 20 color 
mensual per plaça resident).

• Ús de l’equipament informàtic propi del Canòdrom – AIDD (portàtils, pro-
jector, equips de so i similars) segons disponibilitat.

• Ús de sales de reunions i altres espais compartits sempre que hi hagi dis-
ponibilitat, realitzant la reserva prèvia a través dels mecanismes esta-
blerts.

• Suport a la recerca i al retorn de l’Oficina Tècnica de l’Ateneu d’Innovació 
Digital i Democràtica (OTAIDD).

• Suport en la comunicació del projectes fent servir els canals propis del Ca-
nòdrom – AIDD.

Condicions d’ús de la reserva d’espais

• La presentació a la convocatòria de residències implica l’acceptació de les
condicions d’ús  i  les  normatives  de la  cessió  d’espais  de l’equipament
(s’adjunta com a annex).

• Des de l’OTAIDD es prioritzarà un criteri equitatiu en les cessions dels es-
pais.

• Ús de sala d’actes i sales de formació. Caldrà fer reserva prèvia i especifi-
car i acceptar o acotar les condicions d’ús segons les especificitats de la 
sala (contemplant extres de neteja, seguretat o tècnic auxiliar si fos ne-
cessari) així com les mesures Covid-19. Caldrà coordinar amb l’OTAIDD el 
calendari d’actes públics i els usos de la sala.

---------------------------------------------------------------------
Pàgina 9 - -  Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica – oficina@canodrom.com 

mailto:oficina@canodrom.com


Bases per la residència de projectes CANÒDROM
-----------------------------------------------------

• L’ús dels espais compartits de l’edifici serà sempre amb reserva prèvia i
consens i acceptació per part de l’OT que apliqui visió global i compatibili-
tat d’esdeveniments o activitats.

Suport per part de l’Oficina Tècnica del Canòdrom 
– AIDD

L’OTAIDD realitzarà tasques de suport als projectes residents en les tres moda-
litats. Aquest suport es concretarà en:

• Assessorament en la cerca de finançament social o públic.

• Comunicació d’activitats a través dels canals propis del Canòdrom – AIDD.

• Promoció del Networking o treball en xarxa tant entre els projectes resi-
dents com amb altres projectes del territori.

• Col·laboració amb l’administració pública i, en especial, amb l’Ajuntament 
de Barcelona en matèria d’Innovació Digital i Democràtica.

Els projectes residents gaudiran d’un espai virtual compartit on podran interac-
tuar entre sí i també amb els projectes de recerca i amb l’OTAIDD, qui identifi-
carà oportunitats de conversa, de networking i de treball en xarxa, i estimularà
les converses.

A més, l’OTAIDD treballarà per a la identificació de grups de treball a nivell eu-
ropeu relacionats amb les temàtiques dels projectes residents i facilitarà el seu
coneixement (CoPs, grups de discussió, etc.) i facilitarà aquesta informació a
través de canals electrònics vinculats amb la conversa i el debat per part dels
projectes residents.

Un butlletí amb periodicitat quinzenal. Facilitarà informació sobre espais i opor-
tunitats de col·laboració: conferències, cicles, taules rodones innovació (digital,
tecnològica i democràtica), hearings, jornades, trobades, exposicions etc. així
com l’actualitat del Canòdrom – AIDD.
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Treball en ecosistema

El Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica vol convertir-se en un 
equipament complex, viu i dinàmic, un agent actiu al territori, a la ciutat i a les 
xarxes. Un espai per a la interrelació d’agents de la quíntuple hèlix, és a dir, un 
ecosistema format per poders públics, recerca, organitzacions, xarxes comuni-
tàries i entorn. 

Els projectes que s’incorporin en residència han de tenir la voluntat de formar
part d’aquest ecosistema de treball amb diferents agents del territori. No no-
més per aprofitar l’oportunitat de treball en xarxa, sinó per contribuir al creixe-
ment del Canòdrom – AIDD amb noves aportacions, punts de vista i idees. Els
projectes participants han d’estar motivats en aquesta línia i tenir interès per a
interactuar amb altres projectes residents, serveis públics, entitats i ciutadania.

Retorn a la comunitat i participació

Els projectes residents i de recerca han de fer una proposta de retorn. Per això, 
com a exemple, es mostren les següents activitats i línies de treball:

1. Oferta de tallers, cursos, hackatons i datatons obertes al públic general
o a perfils específics.

2. Presentacions, cicles de conferències i debats.

3. Projectes de prototipat i experimentació i testeig on la ciutadania és 
protagonista i pot manifestar les seves opinions i parers. 

4. Articles en premsa i publicacions acadèmiques relacionades amb les 
temàtiques i eixos de treball de l’Ateneu i que contribueixin a la seva 
difusió.

5. Materials didàctics oberts, exposicions, instal·lacions i d’altres ele-
ments divulgatius.

6. Relacions de mentoria, acompanyament o assessorament amb centres 
educatius de l’entorn del barri. 
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7. Relacions de mentoria/acompanyament/diàleg/assessorament a estudi-
ants que estiguin fent TFG o projectes de recerca.

8. Projectes col·laboratius amb població escolar del districte o de la ciutat
per al foment de les STEAM entre infants i joves.

9. Projectes d’enfortiment tecnològic i democràtic de les entitats del bar-
ri, i en especial aquelles vinculades amb la comunitat veïnal i educati-
va. 

10. Contribucions específiques al Canòdrom Obert, com ara aportacions
concretes a les organitzacions d’esdeveniments relacionats amb les 
Grades Obertes.

11. Contribucions als altres projectes en residència. 

Els projectes residents es reuniran de forma trimestral amb l’OTAIDD per com-
partir els estats de les seves residències. En aquestes reunions rebran acompa-
nyament per part de l’Oficina Tècnica per concretar el retorn a la comunitat.

Les residències hauran de proposar un mínim d’una activitat trimestral de les 
descrites en l’anterior llista, o similar. L’OTAIDD donarà suport al disseny i rea-
lització de les activitats. Les propostes es produiran i s’organitzaran segons les 
necessitats del calendari del Canòdrom - Ateneu d’Innovació Digital i Democrà-
tica. 
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Governança del Canòdrom – AIDD

Amb l’objectiu d’explorar de nous models de governança compartits entre ajun-
tament, organitzacions, comunitats locals i ciutadania, apostem per un model 
de governança democràtica basat en:

• Obertura de la participació i corresponsabilitat en el conjunt del projecte 
del Canòdrom – AIDD.

• Transparència de documentació i processos i qualitat de la informació.

• Exploració de nous models de governança compartits entre ajuntament, 
organitzacions, comunitats i ciutadania

Els projectes residents s’incorporaran durant la seva residència a la governança
de l’Ateneu i formaran part de l’Assemblea del Canòdrom - AIDD (l’òrgan de go-
vernança obert del Canòdrom – AIDD), així com dels Grups de Treball (respon-
sables  de  l’execució  de  les  línies  estratègiques  i  comissions  orgàniques).
Aquesta governança passarà per reunir-se trimestralment, participar de forma
habitual a través de la plataforma de participació Decidim Canòdrom. L’execu-
ció anirà a càrrec dels Grups de Treball corresponents.
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5 REQUISITS PER A CONCÓRRER
Cada sol·licitant (persona física o jurídica) podrà presentar un sol projecte a la
convocatòria de residència.

Tots els projectes han de complir amb els següents criteris interns:

1 Governança interna democràtica

Els projectes han de respondre a projectes comunitaris o de governança demo-
cràtica, tot fomentant mecanismes de co-responsabilitat, igualtat i horitzontali-
tat en la presa de decisions.

2 Compromís envers les polítiques d’igualtat de gènere

Els projectes presentats han d’assumir un compromís en la lluita per a la igual-
tat de gènere, fent especial esment a la lluita per reduir i eliminar les desigual-
tats existents en els projectes de caràcter tecnològic.

3 Utilització o foment de les tecnologies lliures

Cal que els projectes donin continuïtat al compromís polític del Canòdrom – 
AIDD en la el foment i promoció del programari lliure i obert. Els projectes resi-
dents i de recerca també han de buscar estratègies per promoure aquestes 
tecnologies en el seu sector.

4 Objectiu de millora o transformació social

En darrer terme, la finalitat dels projectes que es presentin a la convocatòria ha
de ser la millora social, de la democràcia i de les condicions de vida de la ciuta-
dania.  
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6 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
• Dades de la persona física o jurídica que presenta el projecte.

• Modalitat o modalitats a les que s’opta;

A) Recerca

B) Tecnologia i democràcia

C) Projectes singulars

• Motivació

• Memòria del projecte, que haurà de ser original i amb un màxim de 10 pà-
gines, en el qual s'indiquin:

* denominació del projecte, 

* descripció del projecte, 

* objectius, 

* composició de l'equip, 

* pla de treball, 

* cronograma del projecte, 

* resultats previstos,

* ecosistema de col·laboracions actuals, buscades o desitjades,

* beneficis que espera de la seva residència en el ecosistema de Canò-
drom - AIDD,

* proposta d’activitats per al retorn a la comunitat.

---------------------------------------------------------------------
Pàgina 15 - -  Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica – oficina@canodrom.com 

mailto:oficina@canodrom.com


Bases per la residència de projectes CANÒDROM
-----------------------------------------------------

7 LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ
El projecte es presentarà de manera digital fent servir el formulari habilitat en
la   plataforma  digital  de  participació  Decidim  El  Canòdrom  a
https://canodrom.decidim.barcelona. La inscripció i presentació a la convocatò-
ria de residències es farà des del 4 fins el 24 de febrer de 2021, a les 23:59:59
(CET).

En aquesta plataforma caldrà adjuntar la memòria explicativa del projecte se-
guint el model publicat. No s’admetran a tràmit projectes fora d’aquesta plata-
forma o fora dels terminis establerts en la convocatòria.
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8 PROCÉS DE SELECCIÓ
El jurat de la primera convocatòria de residències del Canòdrom – Ateneu d’In-
novació Digital i Democràtica estarà conformat pels següents perfils:

• Tatiana Guerrero  , assessora en polítiques socials públiques.

• Isabella Longo  , directora de projectes de BIT Habitat.

• Arnau Monterde  , director d'Innovació Democràtica.

• Antonio Alcàntara  , expert en acció comunitària.

• Rosa Borge  , experta en plataformes participatives i deliberació online. 

Criteris de selecció

1 Valoració del Projecte (màxim de 70 punts) distribuïts de la següent for  -  
ma:

◦ Governança interna democràtica (fins a 10 punts). Es valorarà si 
els mecanismes de presa de decisions del propi projecte són distribu-
ïts entre les persones que l’executen, si es contemplen mecanismes 
per incorporar la visió de les participants en el projecte, així com d’in-
tegrar aquestes visions en el disseny del propi projecte. 

◦ Polítiques actives d’igualtat de gènere (fins a 10 punts). Es posa-
rà en valor que el projecte incorpori la mirada de gènere en la seva di-
fusió, que reflexioni sobre les desigualtats de gènere en el seu plante-
jament o que realitzi propostes significatives per erradicar les desi-
gualtats de gènere.

◦ Utilització o foment de les tecnologies lliures (fins a 10 punts). 
Es valora si el projecte difon els principis de programari lliure en les 
seves accions de retorn, incorpora eines de programari lliure per a la 
seva execució, i ofereix eines de programari lliure a la comunitat.
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◦ Objectiu de millora o transformació social (fins a 10 punts). Es 
valorarà que el projecte sigui inclusiu a nivell d’accessibilitat, diversi-
tat funcional i no discriminatori. Que estigui orientat a potenciar la 
participació i implicar la societat amb un impacte positiu avaluable. 
També que el projecte inclogui a persones amb diversitat funcional i 
en risc d'exclusió social, i treballi al voltant de temes relacionats amb 
justícia social.

◦ Innovació (fins a 10 punts). El projecte destaca per la seva creativitat
en l’àmbit tecnològic i de la democràcia i es valorarà per ser una pro-
posta original en la cerca de solucions. Es contemplarà positivament 
que sigui un projecte híbrid i transdisciplinar, combinant temes, gène-
res, formats o disciplines. També que involucri perfils diferents per co-
crear i trobar solucions: acadèmics de diferents disciplines, organitza-
cions i projectes afins, o entitats que no són expertes. 

◦ Nova creació (fins a 10 punts). Es valoraran positivament els projec-
tes de nova creació, que no tinguin més de 2 anys de recorregut i que 
demostrin viabilitat en el temps respecte les seves propostes. 

◦ Treball en xarxa (fins a 10 punts). Es tindrà en compte que els pro-
jectes treballin amb actors d’innovació d’eixos diferents al projecte re-
sident, i que incorporin el diàleg o el treball amb varietat d’actors de 
la quíntuple hèlix. 

2 Proposta de retorn o mediació (30 punts).  

Els potencials projectes residents han de desenvolupar algunes propostes
de retorn o mediació amb la comunitat. Es valorarà el coneixement que 
demostrin sobre les línies estratègiques del Canòdrom - AIDD, així com la
viabilitat de l’articulació de les activitats de retorn amb el barri i la ciutat,
el seu compromís social i alguns indicadors que facin prospectiva sobre 
l’impacte esperat. També es valorarà el grau d’innovació de les propostes
i la capacitat de crear vincles amb actors de la quíntuple hèlix (poders 
públics, recerca, organitzacions, xarxes comunitàries i entorn).
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9 OBLIGACIONS DELS PROJECTES RESI-
DENTS

Retorn a la comunitat

Els projectes residents al Canòdrom Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica
seran propostes amb vinculació o interès d’impacte social, i el compromís amb
el retorn a la comunitat serà indispensable durant el temps de la residència.
Aquest retorn es pot fer d’alguna de les maneres esmentades en l’apartat «Re-
torn a la comunitat i participació». Les residències rebran assessorament de
l’OTIDD per implementar aquest retorn. Les activitats es coordinaran des de
l’OTIDD.

Pagament dels preus públics
Residents projectes guanyadors de convocatòria,
preu per persona 

40€ per persona/mes

Residents projectes guanyadors de convocatòria,
grup de 4 persones

140€ 4 persones/mes

Residència en Recerca, Desenvolupament i In-
vestigació, guanyadors de convocatòria

Gratuït

Projectes exempts de pagament: Decidim, Tecno-
logia amb visió de gènere, i videojocs amb pers-
pectiva crítica

Gratuït
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Cessió d’espais

Cessió d’espais gratuïta de:
• Sala de reunions A
• Sala de reunions B
• Sala de reunions C
• Auditori, sala d’actes
• Grades
• Terrasses

Si l’activitat requereix un servei extraordinari de personal (tècnic TIC, vigilància
o neteja), l’entitat o empresa sol·licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses,
prèvia autorització de l’equipament. Els serveis hauran de ser abonats segons
la normativa publicada al BOP el 21/12/2020.

Participació en la governança

Els projectes residents s’incorporaran durant la seva residència a la governança
del Canòdrom – AIDD i formaran part del Consell del Canòdrom, així com dels
Grups de treball. Aquesta governança passarà per involucrar-se en les activi-
tats participatives i en l’eina Decidim El Canòdrom.  

Participació en les portes obertes

Les residències, com a part del Canòdrom – AIDD i membres dels Grups de tre-
ball, participaran en les jornades de portes obertes a la ciutadania, ja sigui or-
ganitzant o dinamitzant alguna activitat, o bé participant de les propostes que
es facin des de l’Oficina Tècnica o altres entitats. 
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10 PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les residències:

• Asseguren que les propostes que facin en les activitats de retorn són origi-
nals i que en tenen tots els drets, inclosos els drets de propietat intel·lec-
tual. Si les propostes inclouen drets de terceres persones, els participants 
garanteixen que prèviament han obtingut els drets, autoritzacions i/o lli-
cències necessàries.

• Són responsables de qualsevol reclamació que pugui sorgir en relació amb
l’autoria de les propostes i en relació amb els drets cedits. 

• Conserven en tot moment els drets d’autor sobre les seves propostes.

• Tot el programari generat sota aquest contracte serà publicat sota les lli-
cències: Affero GPLv3 en el cas dels nous desenvolupaments, i de llicènci-
es compatibles amb aquesta en el cas de reutilització d’altres codis. 

• De cara a maximitzar la transparència i la col·laboració ciutadana, el con-
tingut de textos, gràfiques, fonts tipogràfiques, àudio, vídeo o altres ele-
ments de disseny, es farà públic amb una llicència Creative Commons By-
Sa.

• Igualment, les dades que es puguin recollir de manera sistemàtica a tra-
vés de scrappers o altres tècniques de consulta massiva, seran publicades
amb llicències Open Data Commons Open Database License, en formats 
estandarditzats i accessibles (tipus CSV, JSON, etc.) i, sempre que sigui 
possible, amb eines que facilitin l’anàlisi i visualització d’aquestes dades.

11 DRETS D’IMATGE
S’informa que el Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica farà di-
fusió a través dels seus canals de comunicació d’informació d’interès públic so-
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bre les residències guanyadores de la convocatòria (web, xarxes socials i altres 
mitjans de comunicació pública).

També se’ls informa que la seva imatge serà captada durant el seu temps com
a residents, amb l’objectiu de fer difusió de les activitats que es duen a terme
al Canòdrom – AIDD en qualsevol mitjà i forma. La participació en aquesta con-
vocatòria implica l’acceptació de la clàusula i la cessió d’aquests drets.

12 PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les persones que participen en la convocatòria de residències donen el seu 
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són neces-
sàries pel seu desenvolupament i tramitació d’acord amb la normativa vigent.

COLECTIC, S.C.C.L. és el Responsable del tractament de les dades personals de
l'Interessat i l'informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que 
disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre (LOPDGDD) per la qual cosa li facilita la següent informació del trac-
tament: 

• Fi del tractament: mantenir una relació comercial mitjançant l'enviament 
de comunicacions comercials dels nostres productes i serveis. 

• Base de legitimació del tractament: Consentiment de l'interessat mitjan-
çant la signatura del present document. Criteris de conservació de les da-
des: es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la
finalitat del tractament i quan ja no siguin necessàries per a tal fi, se su-
primiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudoni-
mització de les dades o la destrucció total de les mateixes. 

• Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excep-
te per obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que 
actuïn com Encarregats del Tractament. 

• Drets que assisteixen a l'Interessat: 

• Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
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• Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades
i de la limitació o oposició al seu tractament.

• Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control 
www.aepd.es si considera que el tractament no s'ajusta a la norma-
tiva vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets: COLECTIC, S.C.C.L.. C/ Del Salva-
dor, Nº 8 Baixos - 08001 Barcelona (Barcelona). Email: lopd@colectic.coop. Per 
realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament neces-
sita el seu consentiment explícit.

També se’ls informa que la seva imatge serà captada durant el seu temps com
a residents, amb l’objectiu de fer difusió de les activitats que es duen a terme
al Canòdrom – AIDD en qualsevol mitjà i forma. La participació en aquesta con-
vocatòria implica l’acceptació de la clàusula i la cessió d’aquests drets.

13 ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Els projectes que es presenten a aquesta convocatòria accepten íntegrament 
les presents bases i garanteixen que reuneixen els requisits per participar en la
convocatòria. En el cas de presentar el projecte en nom d’una persona jurídica 
o d’un grup de recerca o de creació, garanteixen que estan degudament auto-
ritzats per actuar en nom seu. 
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