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ANNEX I 
 

CONCURS VÍDEO DE  PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL VALENCIÀ A TORRENT 
 

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià, organitza 
 un concurs en línia, dirigit a persones usuàries de les xarxes socials d’Instagram,  
Twitter i Facebook, sense valor contractual. Un concurs que es planteja amb la finalitat  
de promoure l’ús del valencià en la ciutat de Torrent, en tots els àmbits.  
El concurs consisteix a gravar i publicar en aquestes xarxes socials un vídeo de 
promoció i  dignificació del valencià a Torrent i de la importància de parlar i usar el 
valencià en tots els àmbits i situacions comunicatives.  
 

BASES 

 

Primera. Participants 

Poden participar en el concurs totes les persones majors d’edat, de manera individual o 
que formen part d’un grup i que siguen usuàries de l’aplicació mòbil Instagram, de 
Twitter i de Facebook.  
No poden participar-hi les persones membres del jurat, ni tampoc aquelles que 
participen directament en l’organització del premi 
 

Segona. Termini del concurs 

El concurs té validesa per a tots els vídeos fets i publicats des que s’aprove la 
convocatòria del concurs fins al 31 d’octubre.  S’han de publicar en qualsevol de les 
tres xarxes socials amb el hashtag #SócdeTORRENTen60’’. No s’acceptaran vídeos 
fets o publicats fora d’aquestes dates. 

 

Tercera. Temàtica 

Aquest concurs té com a temàtica la promoció i dignificació del valencià i la importància 
de parlar-lo i d’usar-lo en qualsevol àmbit i en qualsevol situació comunicativa. 
Els treballs que s'hi presenten han de ser originals, inèdits i propietat dels autors o del 
grup. 
 
No s’admeten a concurs aquells treballs que inciten o fomenten la violència, la 
discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició 
o circumstància personal o social. 
 
El vídeo ha d’estar gravat a Torrent i ha de contindre un eslògan que promocione l'ús 
del valencià en qualsevol àmbit. 
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Pel que fa al model de llengua, s’ha d’emprar el valencià normatiu i ha d'anar subtitulat 
en valencià. 
 
El vídeo ha de tindre una duració màxima de 60 segons. 
  

Quarta. Presentació i publicació dels vídeos  

a) La participació en el concurs és debades i no requereix inscripció. L’única condició és 
que la persona participant tinga un compte en Instagram, Twitter o Facebook i que 
respecte les condicions d’aquestes xarxes. 
El vídeo que es vulga presentar al concurs ha de ser etiquetat en la descripció amb el 
hashtag #SócdeTORRENTen60’’ i amb l’eslògan del títol del vídeo i compartir-lo en 
Instagram, seguint el perfil de l’Ajuntament de Torrent en Instagram 
@ajuntament_torrent, per a facilitar l’accés al vídeo dels membres del jurat que es 
determinen. En el cas dels vídeos que es publiquen en Twitter i Facebook han de dur 
també aquest hashtag #SócdeTORRENTen60’’ i l’eslògan i s’ha de ser seguidor dels 
comptes de @promvaltorrent i @aj_Torrent en Twitter i @promvaltorrent i 
@AjuntamentDeTorrent en Facebook. Els vídeos han d’etiquetar eixos comptes o 
anomenar-los i han de posar eixe hashtag  i també l’eslògan, per a poder participar en 
el concurs.  
 
Cada persona o grup participant podrà publicar com a màxim dos vídeos dins de les 
dates establides en el concurs i sempre que complisquen la temàtica i les condicions. 
 

Cinquena. Jurat 

 

El jurat està presidit per la regidora de Dinamització Lingüística i format per personal 
que treballe de tècnic lingüístic en algun ajuntament valencià i també per persones 
rellevants del mitjans audiovisuals. 
 

La decisió del jurat, en tot cas, haurà de contindre pronunciament exprés sobre el 
nombre de treballs presentats, la concessió del premi previst en esta convocatòria, així 
com, si és el cas, la declaració del resultat desert del premi del concurs per considerar 
insuficient la qualitat dels treballs presentats.  
 
Per a l’adjudicació del premi, el jurat avaluarà el vídeo en el seu conjunt, i valorarà 
principalment la promoció i dignificació del valencià i el seu ús en diferents àmbits i 
situacions comunicatives, així com la correcció lingüística oral i escrita.  
Així mateix, la direcció, la interpretació, el vestuari, els decorats, l’ambientació musical, 
la qualitat tècnica i de la llum i el so, així com la creativitat i l’originalitat també són 
aspectes avaluables per a la deliberació del jurat. 
 
La decisió del jurat és inapel·lable i s’ha d’elevar com a proposta perquè l’òrgan 
municipal competent resolga el concurs convocat. 
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La decisió del jurat s’haurà de fer pública en el web de l’Ajuntament de Torrent i en els 
comptes de les xarxes socials.  
El  jurat  ha  de  seleccionar  dos obres  participants  més  que  tindran  la consideració 
de suplents per al cas que la persona o persones guanyadores no complisquen els 
requisits establits en els bases, renuncien al premi o no es puga contactar amb elles. 
 

Sisena. Premi 

La dotació del premi és de 1.800 euros 
A aquesta quantitat se li han d’aplicar les retencions tributàries que corresponguen 
legalment. 
 
La persona o grup de persones guanyadores hauran d’entregar dos còpies en DVD del 
vídeo premiat en l’acte d’entrega de premis, o remetre-les dins dels 10 dies següents a 
l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià, c/Ramón y Cajal, 7, primera planta, Torrent.  
El treball premiat passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Torrent a tots els efectes, el 
qual es reserva el dret de divulgar-lo o difondre’l públicament i reproduir-lo, en part o en 
la seua totalitat, sense que per això, els autors, a qui se’ls reconeix la propietat 
intel·lectual dels seus treballs, meriten cap dret. 
 

Setena: Entrega de premis 

L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores del concurs a 
través d'Instagram o de Twitter, per a la qual cosa deixarà un comentari en les 
publicacions guanyadores, o per les vies que considere oportunes . 
 
Així mateix, l’organització ha de donar a conéixer les persones guanyadores en totes 
les seues xarxes socials i en la web www.torrent.es, on s’ha de fixar la data d’entrega 
dels premis. 
 
En el cas que les persones guanyadores no puguen assistir a l’entrega de premis, tenen 
un termini de deu dies per a posar-se en contacte amb l’Oficina de Promoció i Ús del 
Valencià de l'Ajuntament de Torrent i entregar la documentació necessària per a obtindre 
el premi. Passat eixe termini, si no s'ha arreplegat el premi, ni s’ha justificat l’absència, 
s'entendrà que es renuncia al premi. 
 

Huitena. Facultats de l’organització i responsabilitats 

 

L'organització es reserva el dret de denunciar i de demanar l'eliminació del vídeo 
presentat al concurs si vulnera drets personals o resulta ofensiu o discriminatori. 
Es reserva el dret d'anul·lar qualsevol participació o qualsevol persona participant, si es 
tenen sospites d'una manipulació incorrecta de les dades o del concurs, o considera que 
els vídeos publicats no corresponen a les dates establides. 
 

http://www.torrent.es/
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Es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs qualsevol 
participant que no complisca els requisits establits en aquestes bases ni els termes de 
participació o que contravinga les normes o  la finalitat del concurs. 
 
No es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu 
electrònic o pel mal funcionament d'Instragram, Twitter o Internet. A més, l'organització 
s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís de tota naturalesa que, a 
pesar de les mesures de seguretat adoptades, pogueren deure's  a  la  suplantació  de  
la  personalitat  d'un  tercer  efectuada  per  una persona usuària en qualsevol classe 
de comunicació duta a terme a través del portal. 
Igualment, l'organització s’eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjuís de 
qualsevol naturalesa que pogueren deure's   a l'ús indegut, manipulació o mutilació que 
usuaris o tercers no autoritzats pogueren utilitzar respecte del contingut general del 
portal, així com de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual que poguera produir-
se. 
 
Protecció de dates 
 
Les persones participants accepten, per mitjà de la participació en el concurs en 
Instagram, Twitter i Facebook, que els continguts i comentaris siguen publicats en els 
mitjans de comunicació de què disposa este Ajuntament i que puguen ser compartits amb 
la resta d'usuaris d’aquestes xarxes socials. 
 
No cal el registre previ en cap aplicació. L'Ajuntament de Torrent no arreplegarà cap dada 
d'inscripció, ja que la participació és pública i gratuïta, excepte en el cas de les persones 
guanyadores per a l'entrega dels premis. 
 
Per a qualsevol consulta, les persones interessades han de dirigir-se a l’Oficina de 
Promoció i Ús del Valencià  de l'Ajuntament de Torrent, 1a planta, carrer de Ramón y 
Cajal, 7 de Torrent. Telèfon: 961111849, així com a l'adreça de correu electrònic 
usvalencia@torrent.es. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


