
 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DEL CONCURS D’INSTAGRAM DIT I FET  

DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ROSES 

Aprovades pel Consell de Centre del CNL Roses 
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D’acord amb l’article 4 dels estatuts del Consorci per a la Normalització 

Lingüística (CPNL) una de finalitats del consorci és fomentar l’ús del català en 

tots els àmbits de la societat al territori.  

 

Per al compliment d’aquesta finalitat, el CPNL mitjançant el Centre de 

Normalització Lingüística Roses i els serveis locals de català (SLC) que té al 

territori, convoca el concurs DIT I FET a Instagram, amb l’objectiu de difondre 

frases fetes pròpies de la nostra llengua mitjançant un concurs a través 

d’Instagram, després d’haver vist cert desconeixement de les frases fetes. 

 

El Consell de Centre del CNL Roses ha aprovat les bases que han de regir la 

concessió dels premis del concurs DIT I FET, de conformitat amb els principis de 

publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat.  

 

 

BASES DEL CONCURS DIT I FET  

DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ROSES 

1- Objecte 

Aquestes bases tenen per objecte regular el concurs de llengua DIT I FET. 
L’objectiu del concurs és difondre frases fetes pròpies de la nostra llengua 
mitjançant un concurs a través d’Instagram, en els comptes del CNL Roses 
@slcsantfeliu @slcsantjust, @slcesplugues, @slcsantjoan.  

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 

1. Poden participar en el concurs les persones físiques majors d’edat que no 

tinguin ni hagin tingut cap vinculació professional amb el Consorci per a la 

Normalització Lingüística.  

2. És imprescindible que el perfil del participant a la xarxa social Instagram 
sigui públic.  

3. Per participar-hi cal fer-se seguidor del compte i respondre el 
qüestionari.  

4. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho 
exigís una causa justificada. L’organització no es fa responsable del 
contingut publicat, que només serà responsabilitat del concursant.  
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5. La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions 
d’Instagram, que es poden consultar a www.instagram.com/legal/terms  

6. La participació en el concurs comporta l’acceptació de les bases del 

concurs. 

 

3.- Convocatòria 

La convocatòria del concurs, amb indicació del calendari, es farà mitjançant 

la publicació al web del CPNL CNL Roses, així com informacions a les xarxes 

socials. 

 

8.- Atorgament del premi 

1. L’atorgament dels premis es fa amb dos únics sorteigs d’entre els 
comptes d’Instagram esmentats: un sorteig entre els encertants de les 
frases fetes i un segon sorteig entre tots els participants. 

2. Es publicarà als perfils d’Instagram i  al web del CPNL CNL Roses el 
nom de les persones guanyadores. 

3. Per poder rebre el premi, les persones guanyadores s’han de posar en 
contacte amb el CNL Roses ( tel. 936852432 o a cnlsantfeliu@cpnl.cat).  

9.- Els premis 

1. En total hi haurà els premis següents:  

- Un o més premis per a la persona guanyadora del sorteig d’encertants. 

- Un o més premis per a la persona guanyadora del sorteig de participants. 

2. Els premis estaran relacionats amb activitats culturals, llibres en català, 

etc., amb un valor màxim de 1.000 euros en total, que es difondran al web 

del CPNL CNL Roses i als comptes d’Instagram. 

  

10.- 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. 

 
11.- Protecció de dades.  

Les dades recollides en el concurs d’Instagram DIT I FET estan sota la 

protecció de dades del tractament en 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 DIT 

I FET organitzat pel CPNL i de les imatges i gravacions dutes a terme durant 

aquesta activitat. La legitimació procedeix de la base legal que permet tractar 

les dades personals és el consentiment dels inscrits al DIT I FET (article 6.1.a 

http://www.instagram.com/legal/terms
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del RGPD), segons el qual es considera que els inscrits atorguen amb la 

comunicació de les seves dades i/o amb la formalització de la seva inscripció. 

Poden retirar-lo en qualsevol moment. Els destinataris: 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. 932723100, a/e cpnl@cpnl.cat. Informació 

addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del 

tractament de dades es pot accedir a la pàgina web del Consorci 

(https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/concursos-promocions-actes.html). 
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