BASES DEL PRIMER CONCURS LITERARI CONTES DEL COMERÇ
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL BAIX GUINARDÓ amb CIF G66787771 (d’ara endavant BG)
amb domicili social a 08025 Barcelona, C/ Llorens i Barba 61 local 5, organitza la primera
edició del Concurs Contes del Comerç 2022 (d’ara endavant concurs), que té per objecte
premiar els relats curts que siguin seleccionats com a guanyadors per un jurat, amb la finalitat
de promoure la cultura i el comerç de proximitat entre la ciutadania.
1.- Condicions de participació
Per participar en aquest concurs és imprescindible complir prèviament les condicions
següents:
-

-

-

-

Tenir una edat mínima de 16 anys.
Podran optar a concurs els relats breus que siguin textos inèdits i escrits en llengua
catalana que tinguin relació amb el comerç de proximitat, estiguin escrits en català
amb una extensió de mínima de 5 pàgines i amb una màxima de 10, escrites a una sola
cara i a doble espai (en tipus de lletra Times New Roman, cos 12). Les obres estaran
dirigides a tots els lectors i deuen tenir com a tema central un comerç del barri del Baix
Guinardò.
Cada narració haurà de fer referència de manera directa o indirecta a l’establiment
escollit.
Podran participar d’aquest concurs autors de qualsevol nacionalitat, siguin aquests
novells o hagin publicat ja, sempre que siguin majors de 16 anys i el relat breu estigui
escrit en llengua catalana.
Es considerarà un text vàlid sempre i quan:
o Es tracti d’una obra inèdita, no publicada ni en paper ni en digital en cap de les
seves modalitats considerant-se publicat el fet d’estar o haver estat disponible
a través d’internet.
o L’autoria del contingut enviat li correspongui en exclusiva a qui es declara
autor i no sigui còpia o modificació de cap altra, així com la mateixa no
concorri simultàniament per cap altre premi ni estigui pendent de resolució a
un altre concurs o hagi contret cap compromís amb un tercer sobre els drets
de l’obra.
No s’admetran textos als quals es detectin escenes inapropiades o qualsevol tipus
d’actitud que pugui resultar ofensiva tant pels botiguers, com als responsables de
l’organització d’aquet concurs. Així, l’organització es reserva el dret de descartar els
textos que al seu judici no siguin respectuosos amb la filosofia del concurs.
Només s’admetrà un únic relat per autor.
BG podrà fer us de qualsevol dels textos rebuts, en qualsevol moment

2.- Durada
Aquest concurs s’iniciarà a les 00.00 hores del dia 1 de març de 2022 i finalitzarà a les 23:59
hores del dia 18 d’abril de 2022.
3.- Dinàmica del concurs
El concurs consisteix en redactar un relat breu mitjançant la llengua catalana. Per participar al
concurs no caldrà pre-inscripció. El consursant tindra que enviar les seves dades personas

(nom, cognoms, mail i telefon de contacte), juntament amb el text en format PDF i el nom i
adreça del comerç escollit, al mail de BG: relats2022@elbaixguinardo.cat.
El fet o història, real o fictícia, ha de tenir com a eix o escenari una botiga del barri del Baix
Guinardò.
Les històries recollides als relats presentats a concurs han de versar sobre temes directament
relacionats amb el comerç; el comerç electrònic, la relació comerç i cultura, com seria una
botiga perfecta, els models comercials d’èxit, les diferents maneres de comprar, les compres i
el turisme, les botigues emblemàtiques de Barcelona, les criptomonedes, la publicitat i el
màrqueting, les fires i els mercats, el comerç de proximitat, els testimonis dels botiguers, les
rebaixes, la marca comercial...en són només uns exemples.
Els relats presentats han de ser conformes a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons usos i
costums i han de respectar els drets de les minories, dels menors d’edat i de les persones amb
qualsevol tipus de discapacitat.
Els relats no poden vulnerar o danyar, la sensibilitat de les persones o incitar a conductes de
caràcter violent, sexual, discriminatori, antireligiós, ser contraris als usos socials ni utilitzar un
llenguatge groller o inapropiat.
Els relats no han de ser contraris al bon nom, prestigi o imatge de BG, ni ser un mitjà publicitari
per a productes o serveis de tercers.
Els relats han de complir la legalitat vigent, i per tant, no poden vulnerar, entre d’altres, els
drets de tercers, especialment els de propietat intel·lectual, l’honor, la intimitat personal i
familiar i la pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades personals de tercers i a les obligacions
derivades de l’ús de les noves tecnologies i de les comunicacions comercials.
Els relats han de ser creacions originals dels participants, i per tant, els relats no poden ser una
còpia parcial o total d’altres.
L’ús de qualsevol dada personal de tercers (nom, cognoms, etc.) requereix tenir el
consentiment de l’afectat.
La participació d’aquest concurs és gratuïta i no exigeix la compra de cap producte.
El concursant disposarà fins el dia 18 d’abril per completar la narració i enviar-la per mail a
relats2022@elbaixguinardo.cat.
L’autor de cada narració en acceptar les basses cedeix, en exclusiva, els drets de publicació de
la seva narració a BG. Drets que s’alliberaran l’any 2030.
El jurat té potestat per escollir un màxim de deu narracions que seran recollides en un llibre
electronic (EPUB) que s’editarà per l’ocasió. De la mateixa manera, accepta la revisió i
correcció tipogràfica.
4.- Inscripcions
Per participaren en aquest concurs nomes cal enviar el text amb les dades adicionals al mail
relats2022@elbaixguinardo.cat en el termini estipulat.

Les dades facilitades han de ser completes i veraces i els participants han de mantenir-les
actualitzades.
5.- Jurat, selecció de finalistes i dels guanyadors
Un jurat decidirà els guanyadors, Els membres del jurat d’aquesta convocatòria seran:
-

Alba Garcia Perez - Presidenta de l’associació de comerciants del Baix Guinardo.
Alex Muniente – Escriptor i periodista
Pablo – Membre de la Junta de l’associació del Mercat Dominical de Sant Antoni i
paradista
Un representant de l’hort el Brot
Angel Guinot com a representant de Chaos Corporation.

Per causes alienes al BG, els membres del jurat podran ser modificats abans de la selecció de
finalistes.
Els membres del jurat designaran els relats finalistes d’entre els quals es triaran els guanyadors
que es donaran a conèixer el mateix dia de celebració de l’acte de lliurament de premis i
posteriorment es publicaran al llibre que s’editarà amb els relats guanyadors.
Per l’elecció de finalistes es tindrà en compte els següents punts:
-

Complir els requisits de articipación
Incloure la paraula clau i botiga assignada
Qualitat narrativa
Originalitat
Ortografia

6.-Premis
Hi haurà un Primer Premi que obtindrà 150€ en vals de compra per als comerços dels eixos
particpants. Un segon premi de 50€ en vals de compra per als comerços dels eixos particpants.
Y un tercer premi de 50€ en vals de compra per als comerços dels eixos particpants.
Els premis no es podrà repartir entre dos o més textos.
El Jurat es reservarà el dret a considerar desert algun premi.
El lliurament dels premis a les persones guardonades tindrà lloc el dissabte 23 d’abril a l’hora i
lloc que s’anunciarà degudament.
Les persones que estiguin incloses a la llista de finalistes han d’assistir a l’acte de lliurament de
premis.
Prèviament de l’acte de lliurament i, sense perjudici d’haver comunicat públicament la
condició de guanyador a una persona, BG verificarà les seves dades identificatives a l’efecte de
fer el lliurament del premi. Qualsevol falsedat o contradicció en les dades és motiu per
desqualificar el guanyador, cas en el qual el premi queda desert.
En cas que alguna de les persones premiades no pugui assistir al lliurament de premis, haurà
de comunicar-ho a BG amb tres dies d’antelació a l’acte de lliurament.

Els guanyadors poden gaudir dels premis d’acord amb les seves condicions d’utilització i dins
del termini de vigència.
7.- Acte de lliurament de premis
Els guanyadors del concurs es donaran a conèixer en l’acte de lliurament de premis. L’hora i el
lloc de celebració d’aquest acte es publicaran al web https://elbaixguinardo.cat i també es
comunicaran als finalistes per mitjà de correu electrònic o telèfon de contacte.
Els premis seran lliurats exclusivament a la ciutat de Barcelona en l’acte que s’organitzi amb
aquesta finalitat, al qual és imprescindible l’assistència dels finalistes, podent delegar la seva
assistència en una altra persona, si prèviament ho comunica.
Totes les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció per l’assistència dels
guanyadors a l’acte de lliurament de premis seran a càrrec seu.
8.- Dades personals
Les dades dels participants es tractaran d’acord amb les disposicions de la Llei posició 15/1999,
de 13 de desembre, de posición de dades de posició personal (LOPD).
De conformitat amb l’article 5 del tex normatiu esmentat, es recorda als participants que les
seves dades personals han estat incorporades en fitxers de BG, amb la finalitat de gestionar el
concurs o promoció i els drets i les obligacions que se’n derivin.
Els participants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i posición
adreçant-se a BG per correu electrònic a info@elbaixguinardo.cat.
9.- Drets d’imatge
Els finalistes autoritzen a BG perquè el seu nom i cognoms puguin ser publicats al web
d’aquest concurs i que la seva imatge pugui ser captada durant l’acte de lliurament de premis i
pugui ser reproduïda i publicada a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet, per a la
gestió d’aquest concurs o de noves edicions, així com d’altres campanyes publicitàries o
promocions i qualsevol altra activitat relacionada amb els serveis que presta BG, i sense que
aquesta autorització els confereixi el dret a rebre cap tipus de remuneració.
10.- Drets de propietat intel·lectual
La mera participació en aquest concurs comporta la cessió a favor de BG dels següents drets
d’explotació dels relats:
-

-

Dret de reproducció: Qualsevol forma de fixació directa o indirecta, temporal o
permanent, que permeti la comunicació i l’obtenció de còpies, per qualsevol suport
material o immaterial, per qualsevol mitjà, ja sigui en edició paper o digital, per
qualsevol format, com a simple text, llibre, revista, periòdic, nota, cartell, pòster,
banderola, publicitat exterior, creativitats digitals, etc, de BG.
Dret de distribució: la posada a disposició del públic mitjançant lliurament gratuït
d’exemplars.
Dret de comunicació pública: la posada a disposició del públic sense lliurament
d’exemplars, per qualsevol procediment amb cables o sense, de tal forma que
qualsevol persona pugui accedir a l’obra des de qualsevol lloc i en qualsevol moment
que triï, incloent-hi la publicació a internet i els perfils de BG a YouTube, Facebook,
Twitter, Instragram o qualsevol altre medi o xarxa social.

-

Dret de transformació: Qualsevol forma de sincronització, la traducció a qualsevol
idioma i l’explotació de les obres que es derivin.

Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i per un període de cinc anys amb
caràcter exclusiu i sense prejudici del reconeixement als autors dels drets morals que els
corresponen.
11.- Legislació vigent
Aquest concurs es regeix per la normativa espanyola i la de la Comunicat Autònoma de
Catalunya que sigui aplicable, així com per aquestes bases.
12.- Responsabilitat i garanties
Els participants són responsables dels danys i perjudicis que causin a tercer derivats de la seva
participació en aquest concurs, amb totalitat indemnitat per a BG. També són responsables
dels danys i perjudicis que causin a BG i a llurs empleats.
Amb l’enviament del relat, el participant garanteix que n’és l’autor i que l’obra o prestació
protegida és original i inèdita, que està lliure de qualsevol càrrega o gravamen i que no està
subjecta a contractes, cessions o llicències a favor de tercers.
13.- Exoneració de responsabilitat
BG no es fa responsable:
- Dels accidents, els incidents i altres conseqüències que puguin patir els participants ni
dels que aquests participants puguin causar a tercers derivats dels concurs.
- Dels danys i els perjudicis que els participants ocasionin per la seva actuació en el
concurs, especialment els derivats de l’incompliment d’aquestes bases, de les
instruccions i les recomanacions donades per BG o de la normativa vigent (Llei de
propietat intel·lectual, Llei orgànica de protecció del dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
personal i familiar i a la resta de normativa aplicable).
- De les sancions, les indemnitzacions i qualsevol tipus de pagament derivat de
l’actuació dels participants.
- Dels problemes d’accés, disponibilitat i funcionament d’Internet i en especial del
correu electrònic i dels portals a través dels quals es desenvolupa el concurs.
14.- Reserves i limitacions
BG es reserva el dret d’anul·lar o suspendre el concurs, o bé a canviar-ne algunes condicions si
per qualsevol causa aliena a la seva voluntat no pot garantir el desenvolupament normal del
concurs.
BG es reserva el dret d’anul·lar o suspendre el concurs si la participació no arriba a un minim
de 15 relats que compleixin les normes per a poder participar.
BG desqualificarà dels concurs els participants que hagin facilitat dades errònies o falses o que
representin qualsevol irregularitat, o els que no compleixin les condicions de participació
BG descartarà aquelles inscripcions que siguin abusives o fraudulentes.

BG no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per tant, si les
dades no són correctes o estan incomplertes, BG queda exempta de tota responsabilitat pel fet
de no poder contactar amb els finalistes o guanyadors, segons correspongui.
15.- Acceptació de les bases
La simple inscripció en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquests bases, de les
instruccions i altres comunicacions o recomanacions que BG faci als participants i del
compliment de les condicions d’ús dels portals a través dels quals es desenvolupa el concurs,
així com de tota la normativa vigent. Qualsevol incompliment dona lloc a la desqualificació del
participant i, per tant, al fet que aquest participant no pugui rebre cap dels premis que, si
s’escau, li pugin correspondre, sense perjudici de les accions legals que es puguin exercir
contra l’infractor. També dona lloc al dret de BG a no publicar o retirar el relat d’aquest
participant infractor.
Barcelona, a 1 de març de 2022

