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BASES DEL CONCURS DE DISSENY I DENOMINACIÓ DE LA MASCOTA 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE JOVES CAMBRES 

 
 

1. ENTITAT CONVOCANT 
L’entitat que convoca aquest concurs és la Federació Catalana de Joves Cambres (en endavant, JCI 
Catalunya), per mitjà del seu comitè organitzador. Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre que 
empodera els i les joves de Catalunya tot generant impactes positius al territori.  
 

2. OBJECTE 
L’objecte d’aquest concurs és la creació i el disseny d’una mascota oficial que promocionarà la JCI 
Catalunya. Aquesta mascota s’utilitzarà en tots els actes, activitats i projectes que es consideri oportú i 
que estiguin relacionats amb aquesta entitat o amb qualsevol de les Joves Cambres de Catalunya que 
formen part de la Federació esmentada, així com en qualsevol iniciativa que es consideri convenient, 
un cop estigui aprovada. La mascota i el seu nom també s’utilitzaran com a reclam social i comercial, a 
més de fer-les constar al divers material divulgatiu que l’entitat cregui convenient. 
 

3. TEMÀTICA 
El disseny i el nom de les mascotes que es presentin al concurs hauran de reflectir tant l'esperit de 
l’entitat, com ser un senyal d'identitat de la idiosincràsia i dels valors de la JCI Catalunya. Es tracta de 
la principal xarxa de joves actius i ofereix oportunitats de desenvolupament que els empoderen per 
crear canvis positius, per la qual cosa, és transmissora en matèria de sostenibilitat, valors i progrés 
social, tal i com indiquen els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 
 

4. PARTICIPANTS 
Hi pot participar qualsevol persona física, d’entre 18 i 40 anys resident a Catalunya, i que no formi part 
del mateix jurat del concurs. 
Les persones participants a aquest concurs ho hauran de fer de forma individual i hauran de ser 
autores dels dissenys que presentin. Sota cap circumstància s'admetrà l'ús de dissenys de tercers (en 
cas de fer-ho significarà la seva desqualificació automàtica). 
 

5. CONDICIONS 
Cada participant podrà presentar un màxim de 2 propostes, consistents en disseny i nom de la 
mascota. 
Les propostes hauran de ser inèdites i originals; es refusaran les opcions presentades en altres 
convocatòries. 
No s'admetran treballs que puguin ser susceptibles d’ofendre persones, col·lectius o institucions per 
tenir connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, o qualsevol altra condició o circumstància. 
 

6. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES I FORMAT 
El període de presentació començarà el 23 de gener de 2023 i finalitzarà el 30 d’abril de 2023 a les 
23.59h.  

mailto:gerencia@jci.cat
http://www.jci.cat/


 

C/Pintor Ribalta, 13, local 2, 08028 Barcelona, Catalunya 
 T +34 655 93 04 20 / gerencia@jci.cat / www.jci.cat 

 

2 

 

Les propostes s’hauran de lliurar en format electrònic al correu: deputy@jci.cat fent-hi constar: 
- El nom de la persona concursant i les seves dades de contacte (telèfon i correu electrònic). 
- El nom de la mascota. 
- L’arxiu del disseny de la mascota. 

El format de l’arxiu haurà de ser en PDF, JPG, PNG o GIF, i opcionalment també es pot incloure una 
versió en formats digitals que permetin la posterior modificació o format vectorial. 
En cap cas entraran a concurs aquelles obres lliurades més enllà de la data esmentada. 
La tècnica serà lliure, però cal tenir en compte, com a part dels factors d'elecció final, que el disseny 
haurà de ser reproduït posteriorment en diferents suports i materials. 
 

7. JURAT, CRITERIS I RESOLUCIÓ 
El jurat estarà format per membres de la JCI Catalunya que seran prèviament triats per la Junta 
Nacional 2023. 
El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, s’adoptarà per majoria de vots presents i es reservarà el 
dret d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi 
estat prevista. 
En cas que cap dels treballs presentats compleixi les expectatives globals d'aquest concurs, el jurat es 
reserva la facultat d'assenyalar el concurs desert i de tornar-lo a posar en marxa en una data posterior. 
El jurat tindrà en compte els següents criteris de valoració per a seleccionar la proposta guanyadora: 

- L’originalitat i creativitat del disseny. 
- L’aplicabilitat del disseny en diferents formats de comunicació. 
- La relació que tingui el disseny amb els valors de la JCI Catalunya. 

 

8. VEREDICTE I PREMI 
El nom de la persona guanyadora i la proposta de disseny es faran públics el dia de l’Assemblea de Mig 
Any de la JCI Catalunya, i per correu electrònic a la persona interessada. 
Hi haurà 1 sola proposta premiada i la persona guanyadora gaudirà d’aquest premi: 

- Inscripció per a 2 persones a l’acadèmia catalana 2023 de la JCI Catalunya (valorat en 300€) 
 

9. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROTECCIÓ DE DADES 
Amb l'acceptació d'aquestes bases i la presentació de les seves obres, les persones participants 
garanteixen ser titulars dels drets necessaris per cedir a la JCI Catalunya, amb caràcter exclusiu i 
gratuït, per a tot el territori mundial i durant tot el període de vigència dels mateixos, la titularitat de 
tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, que podran ser explotats per la JCI 
Catalunya sense limitació de cap mena. Així doncs, el projecte de mascota presentat serà propietat de 
la JCI Catalunya i no es podrà modificar ni ser cedit sense el consentiment exprés de la JCI Catalunya. 
Així mateix, els drets cedits sobre les obres del concurs (tant si resulten guanyadores com si no) 
comprenen, sense caràcter limitatiu, el dret de reproducció, de comunicació pública i de 
transformació, tal com apareixen definits a la Llei de Propietat Intel·lectual aprovada per Reial decret 
legislatiu 1/1996, de 12 d'abril. Els drets cedits podran ser explotats per la JCI Catalunya a través de 
qualsevol format o suport i per qualsevol sistema, procediment o modalitat, incloent-hi, sense 
caràcter limitatiu, l'explotació a la televisió i/o mitjançant qualsevol altre procediment audiovisual, 
l'explotació online, l'explotació en qualssevol mitjans impresos (com a cartell publicitari, a la premsa, 
diaris, revistes, llibres, publicitat), l'explotació en qualsevol tipus de suport, l'exhibició en qualssevol 
locals (oberts al públic o no) i/o a la via pública, i l'ús de les obres en qualsevol activitat i/o mitjà 
publicitari o promocional (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, publicitat exterior). La JCI Catalunya 
estarà facultada per cedir i/o llicenciar a tercers, amb caràcter d'exclusiva o no, els drets cedits. 
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Les persones participants garanteixen expressament, amb total indemnitat per a la JCI Catalunya, 
l'autoria i originalitat de qualsevol dels dissenys presentats, i que aquests no són còpies ni modificació 
total o parcial de cap obra o marca protegida, ni que aquests es troben sotmesos a cap altre concurs 
resolt o pendent de resolució. En aquest sentit, les persones participants es comprometen a mantenir 
indemne la JCI Catalunya davant de qualsevol reclamació de tercers per danys i perjudicis que es 
derivin de qualsevol dels dissenys remesos o l'ús que dugui a terme la JCI Catalunya o infringeixin 
drets de propietat intel·lectual o industrial, de competència deslleial o suposin una infracció de la 
restant legislació que sigui aplicable. 
Les dades de les persones participants es tractaran de manera responsable i únicament s’utilitzaran 
per la participació en el concurs. 
 

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
El fet de concursar implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases. 
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas necessari, informant-ne als 
participants. 
El disseny original pot patir alguna modificació d’adaptació per tal de fer ús de la imatge en diferents 
formats. 
La JCI Catalunya es reserva els drets de reproducció i publicació del disseny guanyador. 
 

11. INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Per sol·licitar informació addicional o aclariment de dubtes podeu adreçar-vos al correu electrònic 
deputy@jci.cat 
Qualsevol situació no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat de la manera que estimi més 
oportuna. 
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