
BASES LEGALS DE LA 3a EDICIÓ DELS PREMIS ALAIN AFFLELOU  

AL TALENT ÒPTIC UNIVERSITARI 

 

L’empresa AAO Óptico, SAU (d’ara endavant, “AAO”), amb CIF A78766165 i domicili fiscal a 
passeig de la Castellana, 89, planta 11, 28046 Madrid, organitza juntament amb la 
Universitat Politècnica de Catalunya, amb CIF Q0818003F i domicili al carrer Jordi Girona, 
31, 08034 Barcelona, la “3a Edició dels Premis ALAIN AFFLELOU al talent òptic universitari” 
(d’ara endavant, “el Premi”) que es desenvoluparà de conformitat amb les bases legals 
següents: 

 

1. OBJECTE DEL PREMI 
L’objecte del Premi és reconèixer i incentivar el treball dels estudiants del grau d’Òptica 
i Optometria de la Universitat, així com potenciar-ne el desenvolupament professional.  
 

2. ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL 
La Universitat proposarà els alumnes que acabin el grau d’Òptica i Optometria entre els 
tres millors expedients acadèmics en la convocatòria de juny.  
Els Premis es concediran abans de l’1 d’octubre del 2018 i el seu lliurament formal es 
produirà en un acte públic que se celebrarà abans del 30 de novembre del 2018. 

3. MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ I ELECCIÓ DEL PREMIAT 
Seran candidats al Premi els alumnes que acabin el grau d’Òptica i Optometria a la 
Universitat entre els tres millors expedients acadèmics en la convocatòria de juny del 
2017. Per valorar-ho s’utilitzarà el sistema descrit a l’article 5 del Reial decret 
1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el 
sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i amb 
validesa en tot el territori nacional. 
 
Entre aquests tres candidats, un jurat baremarà les candidatures en funció dels requisits 
següents:  
 
-Les candidatures obligatòriament hauran de ser escollides entre els alumnes que acabin 
el grau d’Òptica entre els tres millors expedients acadèmics en la convocatòria de juny 
del 2018. 
 
-Hauran de representar els valors de la marca ALAIN AFFLELOU (lideratge, dinamisme, 
innovació i compromís). L’avaluació d’aquest requisit es durà a terme mitjançant una 
entrevista personal feta per un membre de l’equip de Recursos Humans d’AAO. 

 
 



Els acords del jurat s’adoptaran per unanimitat i la decisió serà inapel·lable. El Premi es 
podrà declarar desert i aleshores AAO no contraurà cap obligació de les que dimanen 
d’aquestes bases legals. 
 

4. JURAT 
El jurat dels Premis estarà format pel director general d’AAO, o la persona en qui delegui, 
i una altra persona que designi AAO, a més de pel coordinador dels estudis del 
Departament d’Òptica i Optometria de la Universitat, o la persona en qui delegui, i el 
degà de la Facultat de Ciències, o la persona en qui delegui. En total estarà format per 4 
membres. 
 

5. PREMIS 
AAO aporta al candidat escollit pel jurat: 
- La quantitat de MIL EUROS (1.000 €) en concepte de mecenatge del Premi i 
- un contracte de treball de caràcter indefinit en una òptica d’AAO. 
L’ingrés es farà al número de compte IBAN (núm. de compte) que l’alumne faciliti, 
indicant “Ayudas ALAIN AFFLELOU” en el termini d’un mes des de la comunicació del 
guanyador. Aquesta operació no estarà subjecta a IVA (article 25.1 de la Llei 49/2002). 

6. PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT 
Les dades personals que es recullin derivades d’aquesta convocatòria s’incorporaran als 
fitxers de dades responsabilitat d’AAO i la Universitat, i es tractaran únicament als 
efectes de la correcta gestió d’aquest Premi. Ambdues parts es comprometen a tractar 
aquestes dades de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Els titulars de les dades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició en l’adreça indicada per ambdues parts en aquest document, als efectes de 
notificacions. 
 
Així mateix, ambdues parts tractaran amb caràcter confidencial la informació obtinguda 
en aplicació d’aquest Premi, i així es traslladarà a la resta de persones d’ambdues 
entitats que hi tinguin accés. 
 

7. QÜESTIONS LITIGIOSES 
Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la modificació, la 
resolució i els efectes que es puguin derivar de l’aplicació d’aquest Premi hauran de ser 
resoltes per la Comissió Mixta de Seguiment que AAO i la Universitat tenen constituïda 
al Conveni Específic de Col·laboració de data 12 de juliol de 2016, pel qual s’acorda 
convocar aquest Premi. Si no s’arribés a cap acord, les qüestions litigioses seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu. 
 
 



8. ALTRES QÜESTIONS 
 
Les bases legals estaran disponibles durant el període en què estigui vigent el Premi a la 
pàgina web següent: https://foot.upc.edu/ca/recerca-i-empreses/premi-alain-afflelou 
 
Bases dipositades davant el notari de Madrid José María García Pedraza, c/ Orense, 11, 
3r D, 28020 Madrid. 
 
La participació en el Premi implica necessàriament l’acceptació d’aquestes bases. 
L’incompliment d’algun dels requisits indicats en aquestes bases donarà lloc a l’exclusió 
del participant del Premi. 
 
AAO es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les bases d’aquest Premi, fins 
i tot la seva anul·lació abans del seu inici sempre que hi hagi una causa degudament 
justificada, i es compromet a comunicar-ne amb antelació suficient les noves bases o 
l’anul·lació definitiva. 
 
AAO es reserva les accions legals i comercials pertinents en el cas que es detecti alguna 
acció fraudulenta dels participants. 
 
La concessió d’aquests Premis no comporta establir una relació d’una altra índole amb 
la Universitat per part del beneficiari. 
 
Madrid, 28 de mayo del 2018 
 

 


