Premis ARC 2021
Premis anuals que atorga l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de
Catalunya

Bases Premis ARC 2021
Els Premis ARC són els premis atorgats anualment per l’Associació Professional de
Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC). El seu objectiu consisteix en
promocionar i donar visibilitat i valor a la indústria de la música en directe feta a Catalunya.
Així doncs, són els premis de la música en directe. Per aquest motiu, són els associats d’ARC
qui escullen els guanyadors de cada categoria mitjançant una votació final entre els nominats.
Es poden presentar i ser candidats a nominats i guanyadors artistes catalans o que resideixin a
Catalunya i entitats catalanes que hagin destacat per sobre de la resta o mereixin un
reconeixement per l’activitat duta a terme durant el període comprès entre l’1 d’octubre de 2020
i el 30 de setembre de 2021.

Grup de treball dels Premis ARC 2021
Els Premis ARC estan organitzats per l’Associació ARC. Per tant, han de ser el reflex de la
voluntat dels seus associats. Per aquest motiu, s’ha creat el Grup de treball dels Premis ARC
amb la finalitat que sigui aquest grup el responsable de definir els processos de presentació i
selecció de candidatures i guanyadors, així com els processos organitzatius dels Premis ARC en
general i de la gala d’entrega de premis en particular. Aquest grup també serà responsable de
dirimir en aquells casos que sigui necessari.
El grup de treball, si ho creu convenient, podrà sol·licitar assessorament de persones expertes
en les diferents categories de premis. També podrà demanar als artistes i entitats que presenten
propostes, i especialment quan siguin seleccionats com a nominats, que acreditin les dades
facilitades mitjançant les fitxes d’inscripció.

Categories dels Premis ARC 2021
Les categories dels Premis ARC de 2021 són les següents1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Millor gira d’artista o grup d'autoria pròpia
Millor gira de grup de versions o tributs
Millor gira d’orquestra o grup de ball
Millor gira d’artista o grup per a públic infantil o familiar
Artista o grup revelació
Millor programació musical de teatres o auditoris
Millor programació d’espai musical o sala de concerts 2
Millor programació de festival
Millor programació de festa major
Millor periodista o programa musical

1

El Grup de treball dels Premis ARC ha decidit no incloure cap premi a la millor gira internacional entenent que no hi ha
una base suficient d’artistes que hagin dut a terme aquest tipus de gira.
2
El Grup de treball dels Premis ARC és conscient que alguns espais musicals i algunes sales de concerts no han pogut
programar durant aquest any 2021 i que, això, fa que no puguin optar a ser premiats. No obstant això, el Grup de Treball
dels Premis ARC ha decidit mantenir aquesta categoria amb la finalitat de premiar la millor programació musical entre
aquells qui sí han pogut seguir amb la seva activitat. Això no treu que tots els espais musicals i sales de concerts que
avui dia segueixen en actiu no siguin mereixedors d’un premi.
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Sistema de presentació de propostes, selecció de nominats i de
guanyadors dels Premis ARC 2021
El sistema de presentació de propostes, de selecció de nominats i de guanyadors variarà en
funció de cada categoria de premis.
El quadre de la pàgina següent detalla qui pot presentar les propostes, com es donarà a conèixer
la possibilitat de presentar propostes, com es farà la selecció dels nominats i, finalment, com es
seleccionaran els guanyadors.
Respecte aquest últim punt, la selecció dels guanyadors, cal destacar que serà mitjançant una
votació a la qual només podran participar els associats d’ARC. No obstant això, els associats no
podran votar cap nominat que gestionin i/o representin en exclusiva en cap de les categories. Si
així fos, el seu vot respecte la categoria en qüestió quedarà invalidat.
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Categoria

Qui pot
presentar les
propostes

Com es donarà a conèixer la
presentació de propostes

Selecció dels nominats

Els propis
artistes o els
seus
managers

S’enviarà correu electrònic informatiu a
tots els associats i a totes les
associacions professionals de músics,
perquè puguin fer arribar als seus
contactes i als seus associats, amb un
enllaç a una fitxa d’inscripció que els
propis artistes que vulguin optar a ser
nominats hauran d’emplenar.
Web i xarxes socials d’ARC.

Les quatre propostes que obtinguin més
puntuació després d’aplicar una
ponderació a partir de les dades
demanades als artistes en la fitxa
d’inscripció, seran els quatre artistes
nominats a guanyar cadascuna de les
categories.

Els propis
teatres i
auditoris

S’enviarà un correu electrònic informatiu
a tots els associats i a la ODA i al
programa.cat, perquè puguin fer arribar
als seus contactes, amb un enllaç a una
fitxa d’inscripció que els propis teatres i
auditoris que vulguin optar a ser
nominats hauran d’emplenar.
Web i xarxes socials d’ARC.

Les quatre propostes que obtinguin més
puntuació després d’aplicar una
ponderació a partir de les dades
demanades als teatres i auditoris en la
fitxa d’inscripció, seran els quatre artistes
nominats a guanyar cadascuna de les
categories.

Selecció dels
guanyadors

Millor gira
d’artista o grup
d'autoria pròpia
Millor gira de
grup de versions
o tributs
Millor gira
d’orquestra o
grup de ball
Millor gira
d’artista o grup
per a públic
infantil o familiar
Artista o grup
revelació

Millor
programació de
teatres o
auditoris
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Els associats,
mitjançant una
votació, escolliran
la proposta
guanyadora entre
els nominats.

Millor
programació
d’espai musical
o sala de
concerts

Millor
programació de
festival

Millor
programació de
festa major

Millor programa
o periodista
musical

Els propis
espais i sales
de concerts

S’enviarà correu electrònic informatiu a
tots els associats i l’associació ASACC,
perquè puguin fer arribar als seus
contactes i als seus associats, amb un
enllaç a una fitxa d’inscripció que els
propis espais musicals i sales de
concerts que vulguin optar a ser
nominats hauran d’emplenar.
Web i xarxes socials d’ARC.

Les quatre propostes que obtinguin més
puntuació després d’aplicar una
ponderació a partir de les dades
demanades als espais musicals i sales de
concerts en la fitxa d’inscripció, seran els
quatre artistes nominats a guanyar
cadascuna de les categories.

Els propis
festivals

S’enviarà correu electrònic informatiu a
tots els associats i a l’APM i a Xàfec,
perquè puguin fer arribar als seus
contactes i als seus associats, amb un
enllaç a una fitxa d’inscripció que els
propis festivals que vulguin optar a ser
nominats hauran d’emplenar.
Web i xarxes socials d’ARC.

Les quatre propostes que obtinguin més
puntuació després d’aplicar una
ponderació a partir de les dades
demanades als festivals en la fitxa
d’inscripció, seran els quatre artistes
nominats a guanyar cadascuna de les
categories.

Els propis
ajuntaments

S’enviarà correu electrònic informatiu a
tots els associats i a les quatre
diputacions provincials, a l’ACM i a la
FMC, perquè puguin fer arribar als seus
contactes i als seus associats, amb un
enllaç a una fitxa d’inscripció que els
propis ajuntaments que vulguin optar a
ser nominats hauran d’emplenar.
Web i xarxes socials d’ARC.

Les quatre propostes que obtinguin més
puntuació després d’aplicar una
ponderació a partir de les dades
demanades als ajuntaments en la fitxa
d’inscripció, seran els quatre artistes
nominats a guanyar cadascuna de les
categories.

Els associats

S’enviarà correu electrònic informatiu a
tots els associats perquè proposin
programes o periodistes musicals que
optin a ser nominats
Web i xarxes socials d’ARC.

Els quatre programes o periodistes
musicals que hagin estat proposats més
vegades seran les quatre propostes
nominades.
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Els associats,
mitjançant una
votació, escolliran
la proposta
guanyadora entre
els nominats.

Fitxes d’inscripció de propostes
Les propostes candidates a ser nominades i guanyadores es presentaran mitjançant una fitxa
d’inscripció en què es demanaran dades objectives que ponderaran, juntament amb el criteri
subjectiu del Grup de treball dels Premis ARC, amb la finalitat d’obtenir la puntuació final. Les
quatre propostes amb més puntuació seran les propostes nominades. El Grup de treball dels
Premis ARC es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de nominacions. Les dades
demanades en aquestes fitxes d’inscripció correspondran al període entre l’1 d’octubre de 2020
i el 30 de setembre de 2021.
En algunes fitxes d’inscripció de propostes es diferencien els concerts de pagament respecte
dels concerts gratuïts. Degut a l’elevat nombre de concerts de pagament amb entrades a preus
baixos que s’ha dut a terme per culpa de la pandèmia, tindran la consideració de pagament
aquells concerts en què el preu de l’entrada hagi sigut igual o superior a 5,00 € i de gratuïts
aquells concerts en què el preu de l’entrada hagi sigut inferior a 5,00 €.

Calendari
El procediment de publicació de les bases, presentació de propostes, publicació dels nominats i
votació dels guanyadors seguirà el següent calendari:
Del 18-10-21 al 22-10-21
Del 25-10-21 al 7-11-21
Del 8-11-21 al 11-11-21
12-11-21
Del 15-11-21 al 19-11-21
13-12-21

Publicació de les bases dels Premis ARC
Enviament de les fitxes d’inscripció i recepció de propostes
Ponderació de les dades obtingudes, obtenció de
puntuació de les propostes i dels nominats
Publicació dels nominats amb la corresponent puntuació
Votació final per part dels associats
Gala dels Premis ARC i anunci dels guanyadors

El Grup de Treball dels Premis ARC es reserva el dret de modificar el calendari. No obstant això,
la modificació del calendari haurà de ser comunicada adequadament.

La Gala dels Premis ARC 2021
Els guanyadors es donaran a conèixer a la Gala dels Premis ARC 2021 que es durà a terme el
dilluns 13 de desembre a la Sala Barts de Barcelona a les 19.00 hores.

Cessió de drets
Els participants a la Gala dels Premis ARC 2021 cedeixen amplia i gratuïtament a favor de
l’Associació Professional de Representants, Promotors i Managers de Catalunya, ARC, els seus
drets d’imatge, durant un període de cinc anys (5), prorrogables per períodes idèntics successius
de temps, amb àmbit territorial nacional i internacional. En concret els drets de reproducció,
comunicació pública, distribució en qualsevol suport i format conegut, (incloent els suports
gràfics, fonogràfics, vídeo gràfics, digitals, audiovisuals, i sistemes multimèdia),
transformació/adaptació i incorporació en altres obres audiovisuals i/o multimèdia, total o
parcialment, de la seva imatge adscrita i incorporada a la gravació d’imatges en les que el/s
participant/s hi intervingui/n, sempre i quan la finalitat sigui, per part d’ARC, sense afany de lucre
i amb intenció de fomentar i promocionar els Premis ARC i l’activitat que des de l’associació es
realitza.

Protecció de dades
De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades RGPD i LOPD,
l’informem que les dades personals recollides en les fitxes d’inscripció seran tractades sota la
responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I
MÀNAGERS DE CATALUNYA. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió,
limitació i oposició enviant un missatge a administracio@arcatalunya.cat. Si considera que el
tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de
control a agpd.es.
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Acceptació de les bases
La inscripció mitjançant qualsevol de les fitxes per presentar propostes a qualsevol dels premis
implica l’acceptació per part dels artistes i entitats d’aquestes bases.
Qualsevol dubte respecte aquestes bases es pot consultar mitjançant el telèfon 93 302 70 24 o
el correu administracio@arcatalunya.cat
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