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Organiza: 

Con el apoyo de: 

1 BRIEFING 
 
 
Data: 4-5 novembre 2016 
Lloc: NOVA UBICACIÓ 2016 Doble 36 (C/ del Paraguai, 36. Barcelona) 
 
Es convoca al sector de dissenyadors, desenvolupadors, programadors i game designers amb 
l'objectiu de participar en la imaginChallenge durant 24 hores i presentar un joc per a smartphone 
i amb un story-board d’aquest. 
 

1 Joc mòbil 

 
Què busquem en aquesta edició 
 
Els equips participants, formats per 2, 3 o 4 persones, tindran 24 hores 
(desenvolupament+presentació al jurat) per desenvolupar un joc per a terminal mòbil, o prototip 
de jocm  per a plataforma iOS o Android. El joc ha d'incloure els mínims requisits tècnics i viables 
per mostrar un funcionament al jurat. 
 
Exemples de joc: Arcade, Casual, Puzzle, Acció, Plataformes, Simulació, Esportiu, Competitiu, etc. 
Podran estar basats en puntuacions, rànquing, compartir registre d'usuaris, etc. 
 
El joc podrà comptar amb un desenvolupament previ a l'imaginChallenge però haurà de finalitzar 
el procés durant el transcurs de les 24 hores. Els equips rebran noves instruccions a l'inici de 
imaginChallenge que obligatòriament han d'incloure en el seu joc. 
 
Es desaconsella utilitzar la marca d’imaginBank com a element gràfic (en moviment) o element 
del joc. Es facilitarà el manual corporatiu de la marca en cas que es vulgui incloure al joc però no 
es podrà modificar la mateixa. 
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2 BASES I CONDICIONS 
 
En emplenar el formulari d’imaginChallenge, estàs d'acord amb les bases i condicions de 
participació. 
 
 

1     Objectiu 

 
imaginChallenge és un concurs que té com a objectiu aconseguir solucions innovadores als 
reptes plantejats per l’Organitzador en cada edició. 
 
imaginChallenge vol impulsar la creativitat i la innovació per a la implementació de noves 
funcionalitat i7o prestacions. 
 
 

2 Qui el convoca 

 
imaginChallenge està organizada per “CaixaBank”, en endavant imaginBank, amb el suport 
d’Eurecat. 
 

3 On i quan se celebrarà 

 
imaginChallenge es realitzarà a Doble36 (C/ del Paraguai, 36. Barcelona) i tindrà lloc des de les 
16:00 hores del divendres 4 de novembre fins a les 16:00 hores del dissabte 5 de novembre de 
2016. 
 
Eurecat es reserva el dret de canviar la ubicació i la data de la celebració per qüestions logístiques 
per al benefici de l’esdeveniment. 
 

4 A qui s’adreça 

 
Els participants, persones físiques, han de tenir la majoria d'edat legal del seu país d'origen, 
província o territori de residència si volen participar en la imaginChallenge. 
 
L'Organització es reserva el dret de restringir la participació en imaginChallenge a la seva 
discreció. 

http://www.lacaixa.com/index_en.html
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5 Inscripció 

 
1. INSCRIPCIÓ: 

 
Para poder inscriure’s correctament a imaginChallenge 2016 Games Edition és necessari: 

 Formulari Registre Equip: un membre de l’equip l’ha d’emplenar 
 Formulari Registre Participant: cada membre de l’equip ha d’emplenar-ho 

individualment, inclòs el membre que ha emplenat el formulari de registre de l’equip. 
 
La inscripció a imaginChallenge no confirma la participació en la mateixa. Totes les sol·licituds 
s'analitzaran i els equips seleccionats rebran una confirmació per part de l'Organització. 
 
Es podran presentar en equips de 2 a 4 persones. Les inscripcions d'una sola persona es podran 
validar sempre que el participant busqui formar equip amb un mínim d'una altra persona. No 
s’admetran equips formats per una persona. En el cas de ser més de 4 membres, contacteu amb 
l'Organització: events@eurecat.org.  
 
El nom de l'equip no podrà contenir el nom d'una empresa / marca. 
 
 

2. PARTICIPACIÓ 
 
Les acreditacions s'obriran a les 15:00 hores. Si algun equip no pot registrar-se abans de les 18:00 
hores del 4 de novembre, haurà de comunicar i justificar-ho amb antelació a l'Organització. 
 
Els participants tindran a la seva disponibilitat un equip de mentors tècnics i de atendre qualsevol 
dubte que puguin tenir al llarg de les 24 hores de la competició . 
 
Si un equip abandona el concurs abans de les 16:00 hores del dissabte 5 de novembre, la seva 
candidatura no serà avaluada pel jurat. 
 
Les 24 hores inclouen una presentació-demo al jurat que s'iniciarà a les 14:00 hores. Els equips 
que hagin acabat, podran anar presentant els seus projectes. 
 

mailto:events@eurecat.org
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3. PRESENTACIÓ DEL JOC MÒBIL I STORY BOARD 

 
La presentació del joc mòbil ha de complir tres condiciones: 
 

 Demo i story-board del joc mòbil 
 

 Elaboració d’una presentació (la plantilla serà facilitada per l’organització) 
 

 Enviament de: 
 

o Codi font 
o Binaris instal·lables 

 
 

 

6 Beca imaginChallenge 

 
imaginChallenge vol animar els equips de fora de la província de Barcelona perquè vinguin a 
Barcelona. 
 
La "Beca imaginChallenge" té l’objectiu d’ajudar als participants a sufragar les despeses derivades 
d’aqeust desplaçament i per tant, dotarà a cadascun de 200 euros.  
 
Para poder optar a esta beca, caldrà que: 
 

 El participant assisteixi a la imaginChallenge del 4 de novembre durant les 24 hores 
 Acreditar la seva residencia fora de la província de Barcelona presentant el DNI o 

passaport al l’Organització el dia de l’esdeveniment 
 
La Beca imaginChallenge està limitada segons estricte ordre de recepció de l’e-mail de sol·licitud 
de beca a events@eurecat.org.  
 
L’Organització abonarà la quantitat de 200 euros nets a cada participant que compleixi les 
condicions anteriors mitjançant transferència bancària durant els 7 següents dies a la celebració 
d’imaginChallenge (del 7 al 13 de novembre de 2016). 
 
Aquesta quantitat té una retenció inclosa en la base del rendiment del treball tributable en l'IRPF. 
 

mailto:events@eurecat.org
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Així mateix : 
  

 La beca s'haurà de demanar expressament a l'organització mitjançant un email a 
events@eurecat.org  

 Es comptabilitzarà el dret a la beca des del moment de la recepció del correu electrònic. 
 Es lliurarà una única beca per participant. 
 L'organització avisarà al participant tan aviat com sigui possible, si en la seva participació 

li correspon la beca . 
 Les beques sobrants es consideraran com desertes . 
 Els participants, pel sol fet de participar en aquesta edició de la imaginChallenge 

n'accepten les bases i el criteri de l'organització quant a la resolució de qualsevol 
qüestió derivada de les presents beques. 

 

7 Instruccions per emplenar formulari equip i formulari participant 

Obligatori* 
Per a inscriure’s correctament a imaginChallenge, es necessari emplenar una vegada el Formulari 
Registre Equip i individualment cada participant ha d’emplenar el Formulari Registre Participant: 
  
FORMULARI REGISTRE EQUIP:  
 
CAMP DESCRIPCIÓ 
Nombre de persones que 
integren l’equip* 

Una opció a triar: 1, 2, 3 o 4 com a màxim. Si ets un equip individual, hauràs 
d’unir-te a un altre prèviament o durant les primeres hores de la marató el 
divendres 4 de novembre de 2016. 

Nom de l’equip* Nom de l’equip. No pot incloure noms d’empreses. 
 

Plataforma a desenvolupar* Escollir una opció: 
 iOS 
 Android 

Email Equip*  

Província*  

País*  

Experiència 
i coneixements de l’equip* 

Experiència de l’equipo (talents individuals i com a equipo) 200 paraules 
S'ha d'incloure l'experiència i coneixements de tots els membres de l'equip 

Videojocs o altres projectes 
publicats de la mateixa 
temàtica* 

Links per ampliar informació. 200 paraules 

Per què voleu participar en 
la imaginChallenge Games 
Edition?* 

200 paraules 

 

mailto:events@eurecat.org


 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Organiza: 

Con el apoyo de: 

FORMULARI REGISTRE INDIVIDUAL DE CADA PARTICIPANT (l’ha de completar individualment 
cada membre de l’equip) 
 
CAMP DESCRIPCIÓ 
Nom de l’equip al qual 
pertanys* 

Indicar EXACTAMENT el nom de l’equip que heu introduït al  formulari de registre 
d’equips 

Has participat en alguna 
edició anterior de la 
FinAppsParty?* 

Opcions  (indicar totes las participacions) 
 Primera participació 
 Edició 2015 
 Edició 2014 
 Edició 2013 
 Edició 2012 
 Edició 2011 

Nom*  

Cognoms*  

Data de naixement* Indicar data DD/MM/AAAA 

Rol en l’equip* Triar les opcions que s’ajustin al teu rol:  
 Developer 
 Designer 
 Programmer 
 Otro 

Email*  

Mòbil*  

Càrrec* Indicar una opció d’entre les que se proposen 

Departament*  

Empresa*  

Web Empresa  

Sector* Indicar una opció d’entre les que se proposen 

DNI/Passaport *  

Adreça postal de contacte*  

Ciutat*  

Província*  

País*  

 

8 Ús de les instal·lacions i infraestructures 

L'organitzador de l'esdeveniment posarà a disposició dels participants connexió WI-FI de manera 
gratuïta. 
Els participants accepten que l'ús de les instal·lacions i infraestructures d’imaginChallenge es 
destinaran única i exclusivament a la realització d'aquest concurs. 
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9 Compliment dels criteris d’acceptació de participació  
i codi ètic  

 
Els participants es comprometen al compliment dels següents requisits sobre els criteris de 
valoració de la competició i codi ètic: 
 

 Només seran vàlides aquelles aportacions de nous jocs les característiques tècniques dels 
quals estiguin especificades en la imaginChallenge Games Edition. 

 El joc no podrà tenir continguts ni referències sexualment explícites o suggeriments, 
violentes o despectives cap a col·lectius ètnics, racials, de gènere, religiosos, 
professionals o d'edat, profans o pornogràfics. 

 La participació no pot promocionar medicaments il·legals o armes de foc (o l'ús de 
qualsevol dels anteriors), o qualsevol activitat que pugui ser insegura o perillosa, o amb 
missatges polítics. 

 La participació no pot ser obscena o ofensiva, ni que doni suport a cap forma d'odi o de 
grups d'odi, ni comentaris despectius sobre l’Organitzador o els seus productes o serveis, 
o altres persones, productes o empreses vinculats a CaixaBank o Eurecat. 

 La participació no pot contenir les marques o logotips que siguin propietat d'altres o fer 
publicitat o promoure qualsevol marca o producte de qualsevol tipus. 

 La participació no pot contenir materials amb drets d'autor propietat de tercers (incloent 
fotografies, escultures, pintures i altres obres d'art o imatges publicades en llocs web o en 
la televisió, pel·lícules o altres mitjans). 

 La participació no pot contenir materials que continguin els Noms, imatges, fotografies, o 
altres indicis per identificar a qualsevol persona, viva o morta, sense el permís escrit. 

 La participació no pot violar en cap cas les lleis nacionals vigents. 
 
L'organitzador de l'esdeveniment posarà especial èmfasi en obtenir per part dels participants 
l'acceptació explícita del següent manifest, un cop la preinscripció hagi estat confirmada: 
 

 En participar, vostè manifesta i garanteix que: (a) és un treball original, (b) no ha estat 
publicat amb finalitats comercials o llicència per al seu ús per part d’altres, (c) no ha 
guanyat premis anteriors, (d) no infringeix els drets d'autor, marques registrades, drets de 
privacitat, publicitat o altra propietat intel·lectual, els béns de propietat o altres drets de 
qualsevol persona o entitat, (i) ha obtingut el permís de qualsevol persona el Nom, imatge 
siguin utilitzats (f) que la publicació de la participació a través de diversos mitjans de 
comunicació, inclosa la publicació a Internet / en línia, no anirà en contra dels drets de 
tercers. 
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10 Criteris de valoració 

 
Els criteris de valoració per triar els jocs mòbils són els següents: 
 

 ORIGINALITAT 
 ESFORÇ 
 DISSENY 
 JUGABILITAT 
 ART 
 COMPLEXITAT 
 REFINAT-ACABAT 

 

11 Propietat Intel·lectual i/o Industrial 

 
Tots els Participants del present Concurs garanteixen que els Projectes seran elaborats sense 
incorporar-hi continguts en què existeixen drets de propietat intel·lectual i/o industrial propis o 
de tercers. En tot cas, garanteixen que els projectes i la seva informació són aportats 
voluntàriament al present Concurs i no infringeixen drets de tercers o compten en el seu cas amb 
totes les autoritzacions necessàries per participar en el present Concurs, ni són ofensius, ni 
denigrants, ni inciten a la violència, racisme ni vulneren els drets fonamentals ni les llibertats 
públiques reconegudes per la normativa aplicable i sobre la protecció de la infància i la joventut, 
ni constitueixen ni suposen una intromissió en la intimitat personal o familiar de les persones 
físiques ni una violació del dret l'honor de tercers o del secret de les comunicacions o són 
contraris a la normativa vigent . 
 
Així mateix, tots els participants atorguen a CaixaBank una llicència d'ús compartit i gratuït sobre 
el seu Projecte, amb caràcter exclusiu, sense limitació territorial i transferible a altres entitats 
CaixaBank perquè pugui exercir els drets a la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà i sota 
qualsevol forma, els de traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació dels 
mateixos, en qualsevol forma, els quals podrà exercitar i desenvolupar al seu propi nom. 
Als efectes d'aquest Concurs s'entén per Entitats del Grup CaixaBank la noció continguda en 
l'article 42 del Codi de comerç espanyol. 
 
Sense perjudici del que s’estableix en l'apartat anterior, en el cas que el Participant vulgui 
comercialitzar el seu Projecte, caldrà que l’ofereixi amb caràcter preferent a CaixaBank, i en 
aquest cas, el Participant i el Banc negociaran les condicions i termes per fer efectiva aquesta 
comercialització o cessió de tots els drets d'explotació del Projecte al Banc en cas d’arribar a un 
acord. Si no s’arriba a un acord econòmic, CaixaBank mantindrà la seva llicència d'ús de forma no 
exclusiva. 
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12 Composició del jurat 

 
S'establirà la formació d'un jurat que analitzarà els projectes presentats el 5 de novembre, 2 hores 
abans de la finalització de imaginChallenge. El jurat es reunirà en els dies posteriors a la 
finalització de la mateixa. 
 
El jurat valorarà les candidatures perquè totes elles compleixin els criteris establerts. 
 
 

13 Premis 

 
L’Organitzador de l'esdeveniment es responsabilitzarà d'informar degudament als participants 
dels següents punts: 
 

 Per poder rebre el premi, el guanyador haurà de reunir els requisits establerts en aquestes 
bases. 

 Un equip i els seus membres integrants només podran rebre un premi. 
 El premiat disposarà d'un termini determinat des de la notificació de la seva condició de 

premiat per posar-se en contacte amb l'organització de l'esdeveniment i manifestar per 
escrit l'acceptació del premi obtingut, moment en el qual se l'informarà del procediment 
per formalitzar el lliurament del premi . 

 El premi es lliurarà durant la celebració del Eurecat Mobile Forum, el congrés sobre les 
últimes tendències i estratègies del sector de la mobilitat organitzat per Eurecat (29-30 
novembre 2016 en CaixaForum Barcelona). 

 Els premis de l'esdeveniment en cap cas podran ser objecte de canvi o compensació a 
petició del guanyador. 

 En el cas que per qualsevol circumstància els premiats renunciessin o per qualsevol raó no 
poguessin acceptar el premi, perdran el dret a obtenir-lo i aquests es declararan deserts. 

 Els premis: 
o 1r Premi de 6.000 euros 
o 2n Premi de 3.000 euros 
o 3r Premi de 1.000 euros 

 Eurecat es reserva el dret de modificar a la seva conveniència la data de l'esdeveniment o 
el procediment aquí establert. 

 Al premi del present esdeveniment li seran aplicades les normes en vigor en el moment de 
l'acceptació del premi per part de la persona premiada que conté la Llei 35/2006 de 28 de 
novembre de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, si el premiat tingués la 
residència fiscal a Espanya , en virtut de les quals correspondrà a l'empresa Eurecat la 
realització de la retenció o l'ingrés a compte dels impostos a què estan subjectes aquests 
premis, així com el Reial Decret 2069/1999 , de 30 de desembre, pel qual s'aprova 
l'Estatut de l'Entitat Pública Empresarial Loteries i Apostes de l' Estat , el Decret 3059 
/1966, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de taxes fiscals, i altres 
disposicions concordants. 
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 L’Organitzador es reserva el dret de modificar els premis. En cas de canvis en els Premis, 
aquests se substituirien per premis no dineraris d'import igual o superior a elecció de 
l’Organitzador. 

 Queden exclosos de participar en imaginChallenge els treballadors de CaixaBank, del 
Grup CaixaBank i d’Eurecat.  

14 Comunicació dels guanyadors 

 
L’Organització comunicarà els guanyadors en el Lliurament de Premis a congrés Eurecat Mobile 
Forum (29-30 novembre 2015). 
 
Si els guanyadors no poguessin assistir, l’Organització ho comunicarà pels diferents mitjans de 
què disposi (telèfon, email, etc.) i el procés  de lliurament es durà a terme d’acord amb allò 
establert en aquestes bases i condicions. 
 
 

15  Confidencialitat de les dades i drets d’imatge 

 
L'organitzador de l'esdeveniment es compromet a informar degudament els participants de la 
política de confidencialitat de dades i de la utilització publicitària del nom del guanyador així com 
el participant accepti aquesta política: 
 

 Totes les dades rebudes a través del formulari d'inscripció quedaran registrats a la base de 
dades d’Eurecat i seran incorporades al fitxer declarat en l’AEPD. Les dades eran 
utilitzades per a la comunicació del congrés de noves tendències en mobilitat i apps i 
altres esdeveniments que organitzi CaixaBank Digital Business S.A. 

 D'acord amb allò disposat a la LO15 / 1999, el participant conserva en tot moment la 
possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació i anul·lació de dades que podrà portar a 
terme mitjançant: Eurecat baixes@eurecat.org Telèfon +34 93 238 14 00. 

 En cap cas aquestes dades seran transmeses a tercers sense el previ consentiment del 
propietari dels mateixos. Poden fer ús del seu dret a cancel·lació en l'adreça de correu 
electrònic baixes@eurecat.org, especificant en l'assumpte "Cancel·lació de dades 
imaginChallenge". 

 Per tal de donar visibilitat a l'esdeveniment, els participants accepten la utilització de la 
seva imatge en mitjans audiovisuals (fotografies, vídeos, etc.) durant la durada del 
ImaginChallenge i amb posterioritat al mateix com el lliurament dels premis (això últim en 
el cas de ser guanyadors). 

 

16 Període de reclamació 

 
El període per interposar qualsevol reclamació per qui tingui dret, relativa a l'esdeveniment, 
finalitzarà transcorreguts 2 dies des de la data final del període de participació. 
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17 Acceptació i dipòsit de les Bases 

 
La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les seves Bases per part 
del participant. 
 
 

18 Consultes i comentaris 

 
Si encara tens dubtes, per favor adreça’t a: 
 
Eurecat 
events@eurecat.org 
 
 
 
 


