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BASES DEL CONCURS JOCen10 
 
D’acord amb l’article 4 dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL) una de les seves finalitats és fomentar l’ús del català en tots els àmbits de la 
societat al territori. 
 
Per al compliment d’aquesta finalitat, el CPNL convoca el concurs JOCen10, que es 
regeix per aquestes bases, de conformitat amb els principis de publicitat, objectivitat, 
lliure concurrència i igualtat.  
 
El concurs compta amb la col·laboració d’Abacus, Filmin i les empreses col·laboradores 
del programa Totjoc. 
 

1. Objecte 
 
Aquestes bases tenen per objecte regular el concurs JOCen10, que s’organitza en el 
marc del programa Totjoc per promoure la creació de videotutorials sobre jocs de taula 
en català.  
 
Les bases i les convocatòries del concurs es regiran pel que disposa el capítol IX del 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, els preceptes de caràcter basic de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions i els del seu Reglament, aprovat per Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol. 
 

2. Destinataris, requisits i condicions 
 
Pot participar en el concurs qualsevol persona física major d’edat, que no tingui cap 
vinculació professional amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.  
 
El videotutorial ha de tenir una durada màxima de 10 minuts, ha de ser en llengua 
catalana i inèdit. 
 
El videotutorial s’ha de fer sobre un joc d’una de les empreses col·laboradores de Totjoc. 
 
El format del videotutorial ha de ser horitzontal, amb una resolució HD 1280 x 720 o Full 
HD 1920 x 1080. 
 
No hi han d'aparèixer referències explícites de marques comercials, excepte la del joc 
relacionat amb el videotutorial. 
 
La inscripció en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i de les seves 
possibles modificacions que es faran públiques al web del CPNL https://www.cpnl.cat  i 
a través de les informacions a les xarxes socials. 
 
De la mateixa manera, la participació implica que els participants accepten les normes 
d’ús de la plataforma YouTube. 
 
Es fa constar que el Consorci per a la Normalització Lingüística és el responsable únic 
de l’organització del concurs, i que la xarxa social YouTube no hi està vinculada ni té 
cap responsabilitat sobre cap aspecte del concurs. 
 
 

https://www.cpnl.cat/
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3. Convocatòria 

 
La convocatòria del concurs es farà pública mitjançant la publicació al web del CPNL, 
així com amb informacions a les xarxes socials i cartells.  
 

4. Sol·licituds 
 
Per participar en el concurs cal registrar-se al formulari de participació i inserir-hi l’enllaç 
del videotutorial, que prèviament s’ha de penjar a YouTube. La inscripció és gratuïta.  
 
Cada participant pot presentar com a màxim 3 videotutorials. 
 
En el formulari d’inscripció ha de constar la declaració responsable de no estar sotmès 
a cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions, d'acord amb l'article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

5. El jurat  
 
El jurat del concurs estarà format per diferents especialistes del món del joc: 
 

• Eloi Castells, especialista en jocs de taula d’Abacus  

• Eugeni Castaño, creador de jocs de taula  

• Oriol Comas, expert en jocs  

• Marta López, presidenta de l’Associació Catalana de Jocs de Taula  

• Carla Rubio, guanyadora del primer premi de l’edició 2021 del concurs JOCen10  

• Joan Pol, tècnic d’imatge i edicions del Consorci per a la Normalització Lingüística  
 

6. El concurs 
 
El concurs tindrà lloc del 30 de març al 27 d'abril de 2023. 
 
Cal elaborar un videotutorial en català sobre com es juga a algun dels jocs de taula de 
les empreses col·laboradores del programa Totjoc següents: ACerCrecer, Associació 
CEN, El CAE, Coopula, Cucafera Games, Devir, Enpeudejoc Edicions, Fitajoc, GDM, 
Haba, Joan Marc Clofent, Julibert, Londji, Nutrigame, Ravensburger, Snafu, Zombi 
Paella. 
 
Cal penjar el videotutorial al YouTube.  
 
Cal registrar-se al formulari de participació i inserir-hi l'enllaç del videotutorial. 
 
Els videotutorials que compleixin els requisits es publicaran al canal del YouTube del 
programa Totjoc. Prèviament, el CPNL els editarà per adaptar-los a la imatge del 
concurs. 
 
Els membres del jurat visionaran els videotutorials presentats i els avaluaran d’acord 
amb els criteris següents: 

 

• Adequació del videotutorial a les bases de la convocatòria 

• Claredat en la presentació del contingut 

• Originalitat i creativitat 

https://www.cpnl.cat/jocs/concurs-joc-en-10-1-2023/
https://www.cpnl.cat/jocs/concurs-joc-en-10-1-2023/
https://www.youtube.com/channel/UCGmLzhcZugjM_JrqgwZlh8Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCGmLzhcZugjM_JrqgwZlh8Q/videos
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• Capacitat didàctica i pedagògica 

• Qualitat tècnica de la gravació 

• Escenografia 
 
El jurat triarà el primer i el segon premi. El tercer premi s'atorgarà al vídeo que hagi 
aconseguit més m'agrades. La votació es podrà fer fins al 14 de maig, a les 23.59 h, 
hora local. 
 
En cas d'empat, el jurat decidirà el guanyador. 
 

7. Atorgament del premi 
 
El dia 26 de maig, amb motiu del Dia Internacional del Joc, es donaran a conèixer els 
videotutorials guanyadors. 
 
L'organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores. 
 
L’entrega dels premis es farà presencialment a la seu del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, al carrer de Muntaner, 221, de Barcelona. Se n’acordarà el dia i l’hora amb 
les persones guanyadores. 
 
En cas que sigui impossible que les persones guanyadores puguin venir a recollir-los el 
CPNL els enviarà el premi. 
 

8. Els premis 
 
S’atorgaran tres premis: 
 
1r premi: IPad, val d’Abacus de 50 € i lot de jocs en català  
2n premi: Subscripció anual bàsica a Filmin.cat, val d’Abacus de 50 € i lot de jocs en 
català  
3r premi: Val d’Abacus de 50 € i lot de jocs en català  
 
Els premis seran aportats per: 

 
El CPNL aportarà l’Ipad. 
Abacus aportarà 3 vals de 50 € i 3 jocs. 
Filmin aportarà la subscripció anual bàsica. 
Els lots de jocs els aportaran empreses col·laboradores del programa Totjoc. En 
la convocatòria es concretarà. 
 

Si qualsevol de les persones premiades renuncia al premi que se li ha atorgat, aquest 
quedarà vacant i no es compensarà econòmicament ni de cap altra manera. 
 

9. Obligacions de la persona premiada 
 
La persona guanyadora d’algun dels premis estarà obligada a sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació del CPNL, de la Intervenció General de la Generalitat, de la 
Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa 
aplicable. 

 
10. Drets propietat intel·lectual, drets d’imatge i drets de tercers 
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Els videotutorials presentats seran cedits al CPNL, que els editarà i penjarà al canal del 
YouTube del programa Totjoc. 
 
La participació en el concurs comporta l’autorització al CPNL a editar, difondre, publicar 
i comunicar el videotutorial de forma íntegra o parcial, per qualsevol mitjà, i en especial 
al canal del YouTube del programa Totjoc, amb la finalitat de fomentar l’ús del català. 
Amb aquesta finalitat els autors cedeixen al CPNL de forma no exclusiva i amb caràcter 
gratuït, sense límit temporal ni territorial, els drets d’explotació (reproducció, distribució, 
comunicació pública i transformació) sobre els videotutorials, d’acord amb el que 
disposa el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/1996, de 12 d’abril.  
 
Els participants en el concurs autoritzen l’ús de la seva imatge i veu i, en el supòsit que 
en el videotutorial apareguin més persones, han de tenir el seu consentiment i, si són 
menors, el consentiment dels tutors legals. La participació en el concurso implica 
l’autorització expressa per difondre les imatges i fotografies de les persones premiades, 
per qualsevol mitjà, amb la finalitat de fomentar el català.  
 
Si es fes servir qualsevol contingut propietat de tercers, els participants s'hauran 
d'assegurar que estiguin lliures de drets o que disposen dels corresponents drets 
d'imatge o propietat intel·lectual amb l'extensió que sigui necessària segons els termes 
d'aquesta convocatòria.  
 
El CPNL no serà responsable de cap reclamació relacionada amb els drets d'imatge o 
propietat intel·lectual dels participants o de tercers. 
 

11. Protecció de dades  
 
Les dades recollides en el formulari d’inscripció estan sota la protecció de dades del 
tractament “Concursos, promocions, actes, activitats i esdeveniments culturals”, el 
responsable del tractament de les quals és el CPNL. La finalitat del seu tractament és la 
gestió, control i seguiment de les inscripcions de les persones participants en el concurs 
JOCen10 organitzat pel CPNL i de les imatges i gravacions dutes a terme durant 
aquesta activitat. Els participants hauran de consentir el tractament de les seves dades 
a la plataforma YouTube. La legitimació procedeix de la base legal que permet tractar 
les dades personals per consentiment dels inscrits al JOCen10 (article 6.1.a del RGPD), 
segons el qual es considera que els inscrits l’atorguen amb la comunicació de les seves 
dades i/o amb la formalització de la seva inscripció. Poden retirar-lo en qualsevol 
moment. És possible la divulgació pública dels guardonats i de les imatges, mitjançant 
Internet, les xarxes socials o les publicacions del CPNL (butlletins, memòries...) i dels 
altres organitzadors. Drets de les persones interessades: poden exercir els drets d’accés 
a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-
s’hi, adreçant-se per escrit al CPNL, c. de Muntaner, 221 (08036 Barcelona), tel. 932 
723 100, a/e cpnl@cpnl.cat. Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del 
tractament de dades es pot accedir a la pàgina web del CPNL 
(https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/concursos-promocions-actes.html). 
 
 

12. Disposicions finals 
 

http://breu.cpnl.cat/ytjocs
http://breu.cpnl.cat/ytjocs
mailto:cpnl@cpnl.cat
https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/concursos-promocions-actes.html
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L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema en línia 
informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de programari que pugui 
produir-se. 
 
Qualsevol eventualitat no prevista en les bases del concurs serà resolta per 
l'organització. 
 
Les consultes referents a la participació del concurs es poden fer a través del correu 
electrònic totjoc@cpnl.cat. 

mailto:itujuguesencatala@cpnl.cat

