
 

BASES PREMIS CATALUNYA atorgats durant el Festival del Joc del 
Pirineu als Millors Jocs editats en Català i al Millor Joc de Rol 
 
L'Ajuntament de la Seu d’Urgell, i, en el marc del Festival del Joc del Pirineu, volen fomentar els jocs 
de taula i de rol com una forma d’oci cultural i social, així com també reconèixer la feina creativa a 
autors i editors. Per aquest motiu convoca aquest concurs de reconeixement als millors jocs editats  
en català i al millor joc de rol.  

Article 1. Objecte i Finalitat del Concurs. 
1.1 L’objecte i la finalitat d’aquest concurs és reconèixer l’esforç de crear i editar jocs de taula a 
Catalunya.  Així mateix, es vol contribuir a donar prestigi i al suport social dels jocs de taula i rol com 
a obres culturals, objectes de creació i autoria reconeguda.  

1.2 Els drets d’autors i de publicació seran propietat de les editorials i/o autors i en cap cas passaran 
a ser de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell. 

Article 2. Requisits  
2.1 - És obert a tots aquells jocs que hagin estat editats durant el període comprès entre el dia 1 de 
gener de 2022 fins el  31 de desembre de 2022, ambdós inclosos.  

2.2- No hi ha limitacions respecte al nombre de jugadors, temàtica o durada prevista de les partides. 

Article 3. Categories del Concurs 
S’estableixen tres categories: 

● Categoria al Millor joc infantil editat en català: el joc ha estat editat amb el reglament i els 
elements del joc impresos en català, o el català ha de ser un dels idiomes en els quals ha estat 
imprès. L’edat recomanada del joc no pot ser superior a 8+.  

● Categoria al Millor joc familiar/adult editat en català: el joc ha estat editat amb el reglament i 
els elements del joc impresos en català, o el català ha de ser un dels idiomes en els quals ha 
estat imprès. L’edat recomanada ha de ser de 8+ o superior 

● Categoria al Millor joc de rol: el joc haurà de ser un manual bàsic i haurà d’haver estat editat 
en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat Espanyol. 

Article 4. Òrgans competents 
4.1.  Dos jurats tècnics seran qui faran el veredicte dels guanyadors de les tres categories.  

Un jurat tècnic serà qui farà el veredicte dels guanyadors de les dues primeres categories. Aquest 
estarà format per un mínim de 4 persones i un màxim de 10 , de les quals obligatòriament seran: 

● Un especialista en jocs de taula, designat per la direcció tècnica del Festival, que exercirà les 
funcions de president.  

● Un tècnic de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 



 

● Un o més experts en el joc. 
● Un tècnic del Consorci de Normalització Lingüística.  

Opcionalment, poden formar part del jurat: 

● Un o més  tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
● Un o més tècnics de la Oficina Jove de l’Alt Urgell.  
● Un o més  membres de la Junta Directiva d’entitats dedicades a la difusió dels jocs de taula. 
● Un o més membres d’algun centre educatiu de la Seu d’Urgell. 

Un altre jurat tècnic serà qui farà el veredicte del guanyador de la tercera categoria. Aquest estarà 
format per un mínim de 3 persones i un màxim de 7, de les quals obligatòriament seran: 

● Un especialista en jocs de rol, designat per la direcció tècnica del Festival, que exercirà les 
funcions de president.  

● Dues o més persones jugadores habituals de jocs de rol. 
 

Opcionalment, poden formar part del jurat: 

● Una o més persones d’un medi de divulgació relacionat amb els jocs de rol (revista, podcast, 
canal de Youtube, etc.) 

● Un o més tècnics de la Oficina Jove de l’Alt Urgell.  
● Un o més membres de la Junta Directiva d’entitats dedicades a la difusió dels jocs de rol. 
● Un o més membres d’algun centre educatiu de la Seu d’Urgell. 

4.2.  L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a través de  Junta de Govern Local, tindrà la competència de 
ratificar els guanyadors en base al veredicte del jurat. 

Article 5. Presentació i tramitació dels jocs presentats 
5.1- La presentació de candidatures es realitzarà per part de les editorials de la voluntat expressa de 
participar mitjançant l’enviament a l’adreça info@festivaljocpirineu.cat, citant el nom del joc o jocs i 
la categoria a la que opten. 
 

Data límit de presentació de les candidatures: 15 de gener de 2023 

5.2-  Presentació de jocs 

En el cas de ser seleccionat com a finalista, caldrà que els candidats enviïn un exemplar del joc, abans 
del dia 20 de febrer de 2023, a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a l’àrea de Promoció Econòmica. En el 
cas de la tercera categoria aquest enviament es pot tramitar, si es desitja,  per via electrònica en 
format PDF a la direcció info@festivaljocpirineu.cat. En aquest cas, el jurat pot demanar a l’editorial 
que els hi faci arribar un o més exemplars físics per tal de valorar aspectes com la impressió, 
enquadernació, qualitat d’inserts o materials, etc. 

Article 6. Procediment de valoració i entrega de premis. 
6.1. La tramitació seguirà el procediment següent: 
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● Presentació de les obres incloent seguint les indicacions de l’article 5. 
● Comprovació de les condicions de presentació i selecció de 3 jocs finalistes per cada categoria, 

per part d’un comitè d’experts format com a mínim per: 
○ Presidència del jurat. 
○ Direcció tècnica del Festival del Joc del Pirineu. 
○ Membre de la Junta directiva d’ALLAU. 

● En el cas de les dues primeres categories, prova dels 3 jocs finalistes de cada categoria per 
part del jurat el dissabte del cap de setmana en que s’escau el Festival del Joc del Pirineu, 
valorant els següents criteris: 

○ Originalitat en la mecànica. 
○ Originalitat en el tema. 
○ Coherència entre mecànica i tema. 
○ Ventall d’edats que abarca. 
○ Escalabilitat de jugadors. 
○ Adaptació de diferent tipologia de públic. 
○ Valors culturals. 
○ Implicació idiomàtica. 

● En el cas de la tercera categoria el jurat farà lectura i, si s’escau, prova dels 3 jocs finalistes de 
en les setmanes anteriors a l’emissió del veredicte i es reunirà per determinar el guanyador 
durant la setmana previa a la celebració del Festival. Els criteris a valorar seran els següents: 

○ Originalitat en la temàtica 
○ Accessibilitat de les mecàniques 
○ Coherència entre mecàniques i temàtica 
○ Desenvolupament i possibilitats de les narratives 
○ Redacció del manual 
○ Il·lustracions i maquetació 
○ Valors culturals 

● Deliberació i determinació dels 3 finalistes de cada categoria i designació del  guanyador de 
cadascuna de les categories. 

● Emissió del veredicte per part dels membres del jurat i entrega de premis, en un acte públic, 
durant el cap de setmana del Festival del Joc del Pirineu. En el cas de la tercera categoria, farà 
l’entrega del premi la presidenta o president del jurat. 

● Enviament del distintiu Premi Catalunya als guanyadors per correu electrònic. 
● Aprovació per Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, en base al veredicte 

del Jurat. 

6.2 Els jurats atorgaran un premi per cada categoria i els accèssits que considerin convenients. Es pot 
declarar algun premi desert. 

Article 7. Renúncia 
7.1. Els beneficiaris poden renunciar de forma expressa al premi guanyat. La renúncia es formalitzarà 
presentant un escrit a l’adreça electrònica info@festivaljocpirineu.cat que es farà arribar al president 
del jurat. 
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7.2. A la vista dels documents presentats, el president del Jurat farà un informe, que farà arribar a 
l’interessat, amb l’acceptació de la renúncia. 

Article 8. Revocació 

8.1. La organització del concurs podrà revocar el premi per alteració, falsedat o ocultació en les dades 
aportades pel sol·licitant o l'incompliment d'aquestes bases. 

8.2. La revocació seguirà els tràmits següents: 

● Informe del President del jurat que justifiqui les causes. 
● Atorgament a l'interessat d'un termini d'audiència de 10 dies per tal que pugui presentar 

al·legacions. 
● Informe de la Presidència del Jurat sobre les al·legacions presentades. 
● Acord del Jurat de la revocació del premi. 
● Ratificació per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell de l’acord del Jurat.  

8.3. La revocació implicarà la devolució total del premi rebut. 

Article 9. Devolució dels exemplars. 
9.1  Un cop finalitzat el concurs, els exemplars seran entregats a una associació sense ànim de lucre 
i/o benèfica que promogui els jocs de taula i rol, sempre i quan l’editorial propietària no expressi el 
contrari específicament. En aquest cas, l’editorial podrà recollir el joc a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

9.2- Si transcorreguts 3 mesos de la finalització de concurs no s’han recollits els exemplars, aquest 
seran entregats a alguna associació descrita a l’apartat anterior. 

Article 10. Informació i control. 
10.1. En qualsevol moment, el Jurat, a través del seu president, pot demanar als beneficiaris 
informació concreta o aclariments sobre el joc presentat. 
  
10.2. Els beneficiaris estan obligats a facilitar aquesta informació. 

Article 11. Obligacions dels participants 
Els participants hauran de complir les obligacions següents per poder concursar: 
1.  Complir els requisits recollits en aquestes bases. 

2. Complir amb els terminis i condicions establerts en aquestes bases. 

3. En les futures reedicions del jocs premiats, es recomana fer constar a l’embalatge o en qualsevol 
element interior que el joc en qüestió ha estat guardonat al Festival del Joc del Pirineu, la categoria a 
la qual pertanyia i el segell del premi, que s’entregarà. 



 

  
Article 12. Protecció de dades. 
  
12.1 La presentació de la sol·licitud implica que el sol·licitant, en virtut de la normativa de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en 
un fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL, amb seu social a Plaça dels Oms 1, 
25700 La Seu d'Urgell. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis 
oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i serán conservades sempre que sigui 
imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació 
del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del 
tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que 
es faci a Portal de Cerdanya 1, 25700 La Seu d'Urgell , o bé per correu electrònic a: dpd@aj-laseu.cat. 
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades. 
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