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Bases del concurs de la sèrie «Agus i els monstres» 
 

Per participar en el concurs 

Per participar en el concurs s'han d'acceptar i complir les bases oficials que es detallen 

a continuació. 

 

No cal fer cap compra ni cap desemborsament per participar en aquest concurs o per 

guanyar-lo. La participació en el concurs està prohibida allà on hi hagi restriccions o 

impediments legals, i és vàlida únicament per a persones amb residència legal a 

Espanya o a Andorra. 

 

Patrocinadors 

Aquest concurs està organitzat i patrocinat per Editorial Casals, SA, empresa amb seu a 

Barcelona (Espanya). 

 

Marques comercials promocionades en el concurs 

Les marques comercials que col·laboren en el concurs i que, en conseqüència, seran 

promocionades en el web i en altres materials promocionals són: 

• Combel Editorial, segell d’Editorial Casals, SA 

 

Àmbit territorial del concurs 

El concurs es portarà a terme en el territori nacional d'Espanya i d’Andorra entre tots 

els usuaris del portal www.agusandmonsters.com que decideixin inscriure-s'hi i enviar 

el dibuix. 

 

Període de participació en el concurs 

El termini de participació en el concurs s'obre el 10 d’octubre de 2022 a les 12.01 h 

(GMT+1) i finalitza el 28 d’abril de 2023 a les 23.59 h (GMT+1) (en endavant, «termini 

de participació»). No hi podran participar els dibuixos rebuts amb una data posterior a 

la indicada, independentment de la data en què s'hagin inscrit. 

 

Aquest concurs és prorrogable a discreció d'Editorial Casals, SA. 

 

Gratuïtat del concurs 

La possibilitat de participar en el concurs és totalment gratuïta. 

http://www.agusandmonsters.com/
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Participants 

Tindran dret a participar en el concurs tots els nens i les nenes d’entre 6 i 12 anys, així 

com l’alumnat dels centres d’educació especial. Les propostes hauran de ser 

vehiculades exclusivament a través de les escoles. 

 

Cada infant podrà enviar, com a màxim, una proposta de monstre. Es pot realitzar en 

format dibuix amb qualsevol tècnica (llapis, ceres, digital, etc.). La participació dels 

nens i les nenes haurà de comptar amb el consentiment dels seus pares i professors. 

 

En cap cas podran guanyar el concurs els fills i les filles dels empleats d'Editorial Casals, 

SA. 

 

Les dades que els participants facilitin en el moment de fer efectiva la inscripció al 

portal www.agusandmonsters.com hauran de ser verídiques. 

 

Perdran el dret a participar-hi tots aquells participants les dades dels quals siguin 

incorrectes o incompletes. 

 

Mecànica del concurs 

Per participar en el concurs és necessari que el professor o la professora s'adreci al 

portal web del concurs, www.agusandmonsters.com, que hi introdueixi les dades de 

contacte (adreça de correu electrònic, escola, codi postal, nom del docent) i, 

finalment, que accepti la política de privacitat d'Editorial Casals, SA. 

 

A continuació, haurà de descarregar el formulari de participació. 

 

Un cop s’hagin emplenat tots dos fulls, els haurà d'enviar per correu electrònic, 

juntament amb els arxius en format comprimit .zip i dins del termini de participació del 

concurs, a l‘adreça següent de Combel Editorial: 

 

participa.agus@combeleditorial.com  

 

 

 

 

 

http://www.agusandmonsters.com/
http://www.agusandmonsters.com/
mailto:participa.agus@combeleditorial.com
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Celebració del concurs 

Una vegada finalitzat el termini de participació, el jurat procedirà a avaluar tots els 

treballs rebuts. 

 

El jurat estarà compost per les persones següents: 

 

• Directora editorial d'Editorial Casals, SA 

• Editor/editors d'Editorial Casals, SA 

• Autors de la sèrie «L’Agus i els monstres» 

 

Hi haurà un total de 12 premis, distribuïts en 10 premis per als dibuixos finalistes, 1 

premi per al dibuix guanyador i 1 premi especial per a una escola.  

 

Els 12 premis per als participants es lliuraran a 12 persones diferents. Així doncs, una 

mateixa persona no podrà rebre més d'un premi. 

 

El premi del concurs no es pot bescanviar, canviar ni substituir pel seu valor en 

metàl·lic. 

 

El veredicte del jurat es determinarà durant el mes de maig de 2022 i la comunicació 

del resultat del concurs als guanyadors es farà en el transcurs dels 10 dies laborables 

següents a la decisió, a través del correu electrònic subministrat en el procés 

d'inscripció. 

 

De manera addicional, a partir del 24 de maig també es comunicaran els guanyadors 

del concurs a través del web www.agusandmonsters.com. 

 

Així mateix, els participants es comprometen a acceptar els resultats del concurs,  

que seran definitius, inapel·lables i vinculants en tots els aspectes, i Editorial Casals, SA 

queda exonerada davant de qualsevol possible reclamació. 

 

Premis del concurs 

Premis per als finalistes 

El premi per als 10 finalistes serà un lot de regals de «L'Agus i els monstres» que conté: 

• Un lot de tres llibres de la col·lecció (per triar) 

http://www.agusandmonsters.com/
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• El peluix del Sr. Flat 

• La llibreta monstruosa 

• El pin del Sr. Flat 

• L’adhesiu monstruós 

• La polsera monstruosa 

• Caretes dels personatges 

• El punt de llibre monstruós 

• Un bufagus 

 

Premis per al dibuix guanyador 

El premi per al dibuix guanyador serà un lot de regals de «L'Agus i els monstres» que 

conté: 

• La publicació del dibuix en un dels llibres de la sèrie! 

• Un lot de tres llibres de la col·lecció (per triar) 

• La llibreta monstruosa 

• El peluix del Sr. Flat 

• El pin del Sr. Flat 

• L’adhesiu monstruós 

• La polsera monstruosa 

• Caretes dels personatges 

• El joc Room 

• Un bufagus 

 

 

Premis per a l'escola 

Entre les deu escoles amb més dibuixos o fotografies enviats, sortejarem els premis 

següents: 

• Premi Experiència. La classe amb més participació rebrà el Premi Experiència, 

que consisteix en 500 euros (IVA/IGIC inclòs), per dur a terme una activitat en 

grup. No és bescanviable per l’import equivalent en metàl·lic. La despesa serà 

assumida per Editorial Casals contra factura.  

• Un lot de llibres de Combel Editorial valorat en 200 euros.  

 

Lliurament de premis 

Cadascun dels guanyadors rebrà un correu electrònic abans del 11 de maig de 2023 en 

què s'indicarà el premi guanyat i les instruccions corresponents per fer-ne efectiu el 
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lliurament. Si en el termini dels 10 dies naturals següents a l'enviament del correu no 

s’ha rebut cap resposta, el premi serà atorgat a un altre participant. 

 

El lliurament dels premis se celebrarà entre el 31 de maig i el 19 de juny de 2023, de la 

manera que acordin Editorial Casals, SA i els guanyadors. Un representant d'Editorial 

Casals, SA contactarà amb el centre educatiu per concretar el moment i el lloc del 

lliurament del premi. 

 

Utilització publicitària del nom dels guanyadors 

Editorial Casals, SA, en el moment d'atorgar els premis als guanyadors, n’obtindrà el 

consentiment exprés per tal d'accedir a les seves dades personals i tractar-les amb la 

finalitat de publicar el resultat del concurs al web www.agusandmonsters.com. Amb 

aquest propòsit, en farà servir el nom de pila i les inicials dels cognoms, amb estricta 

subjecció a les obligacions d'Editorial Casals, SA que es deriven de la Llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals. 

 

Enviament de comunicacions comercials 

Així mateix, Editorial Casals, SA informarà els guanyadors que, per tal de millorar la 

comunicació corporativa amb els participants, se'ls podran enviar comunicacions 

comercials que els puguin interessar. Aquest tractament es podrà revocar a través del 

correu electrònic (adreçant-se a prensa@combeleditorial.com) o bé utilitzant el 

formulari per anul·lar la subscripció, l'enllaç del qual s'inclourà en totes les 

comunicacions que s’enviïn. 

 

Utilització dels treballs dels participants i dels guanyadors 

Dibuixos dels participants (no guanyadors) 

 

Els treballs dels participants no es faran servir amb finalitats comercials. 

 

Aquests dibuixos, però, sí que podran ser utilitzats per Editorial Casals, SA per a la 

promoció del concurs a través del web i de les xarxes socials. 

 

Els treballs enviats per a aquest efecte no seran retornats als participants. 

 

http://www.agusandmonsters.com/
mailto:prensa@combeleditorial.com
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Dibuixos dels guanyadors 

Els treballs guanyadors sí que es podran fer servir amb finalitats comercials. 

 

Tots els guanyadors que acceptin rebre el premi atorgat permetran que el seu dibuix 

s'utilitzi en qualsevol dels llibres de la col·lecció «L'Agus i els monstres» de Combel 

Editorial, sense rebre cap compensació econòmica a canvi. A més, els guanyadors 

cediran tots els drets dels dibuixos sense límit de territorialitat. 

 

Altres 

L'acceptació de les bases del concurs comporta la inclusió automàtica en la base de 

dades d'Editorial Casals, SA (NIF: A08199820) de la informació addicional facilitada 

amb el dibuix, subjecta a la política de privacitat detallada a 

https://www.combeleditorial.com/legal/index.php.  

 

Participar en el concurs també implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat. 

 

Nota important per a tots els participants 

1. El formulari d'inscripció al concurs (adreça de correu electrònic, escola, codi 

postal i nom) s'ha de fer arribar dins del termini de participació o es 

considerarà nul. 

2. Només s'admetrà un treball per participant. 

3. Si les dades proporcionades pel participant no són correctes, quedarà 

automàticament exclòs del concurs. 

4. Totes les participacions es consideraran públiques i no confidencials. 

5. Tots els usuaris s'incorporaran a la base de dades d'Editorial Casals, SA. 

 

Impostos 

El guanyador d'aquest concurs és l'únic responsable de qualsevol impost o càrrega 

fiscal aplicable com a resultat del lliurament o l'ús del premi. Editorial Casals, SA es 

reserva el dret d'efectuar les retencions i les deduccions d'impostos, així com les 

càrregues del premi, en la mesura en què la llei l’obligui. 

 

Compromisos, garanties i exoneració de responsabilitats per part del concursant 

(a) La participació en aquest concurs implica la garantia per part de cada participant 

que la informació introduïda en el lloc web del concurs és autèntica i correcta. 

 

https://www.combeleditorial.com/legal/index.php
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(b) En entrar al concurs, cada participant accepta protegir i defensar Editorial Casals, 

SA, les seves filials i els seus corresponents empleats, agències, representants, 

personal subcontractat, proveïdors de serveis i assessors professionals relacionats amb 

el concurs (tots ells, en endavant, «parts relacionades amb el patrocinador»), davant 

de qualsevol demanda o reclamació de tercers que pugui interposar-se com a resultat 

de (i) l'incompliment d'algun dels compromisos i garanties acceptats pel participant o 

(ii) l'incompliment o la violació d'alguna de les disposicions d'aquestes bases oficials 

per part de l'esmentat participant. Igualment, accepta mantenir totes les parts 

relacionades amb el patrocinador exemptes de qualsevol responsabilitat relativa a 

aquestes possibles demandes o que se’n derivi. 

 

(c) Qualsevol participació que incompleixi alguna de les garanties o algun dels 

compromisos esmentats anteriorment o que, d'alguna manera, infringeixi aquestes 

bases oficials es considerarà nul·la i quedarà automàticament desqualificada del 

concurs. 

 

Altres acords del concursant 

(a) Amb la seva participació en el concurs, cada participant accepta i reconeix que ni 

Editorial Casals, SA ni les parts relacionades amb l’empresa hauran d'assumir cap 

responsabilitat per aquestes qüestions: 

(i) El retard, la pèrdua, el robatori o la falsificació de participacions, o l'arribada de 

participacions incompletes, danyades, il·legibles o adreçades a un destinatari 

incorrecte. 

(ii) Possibles errors, omissions o inexactituds de la informació o de les dades 

d'identificació en alguna participació. 

(iii) Qualsevol litigi o demanda que sorgeixi per la participació d'un concursant en el 

concurs o pels seus documents d'inscripció, o bé per la recepció, la propietat o l'ús del 

premi. 

(iv) Qualsevol error d’algun equip informàtic, programari, accés a Internet, xarxa, cable 

o telèfon, o qualsevol altre error tècnic o de comunicació, avaria, mal funcionament, 

interrupció o retard. 

(v) Qualsevol dany que pugui sofrir l'equip informàtic, el programari o les dades del 

participant o una altra persona, com a conseqüència de la participació en el concurs o 

de l'accés, la descàrrega o l'ús de qualsevol eina, arxiu, dades, programari, articles o 

materials relacionats amb aquest concurs. 
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(b) En participar en aquest concurs, cada concursant accepta i consent que Editorial 

Casals, SA recopili, utilitzi i conservi les seves dades personals per als propòsits 

previstos per al concurs (cosa que inclou, a títol merament enunciatiu i no pas 

restrictiu, el processament i l'administració de les participacions, el lliurament 

d'aquestes dades a les parts relacionades amb el patrocinador quan sigui necessari per 

a l'operativa del concurs, la comunicació i el lliurament del premi al guanyador, 

l'anunci públic del guanyador, i la publicitat i la promoció del concurs). 

 

Drets reservats d'Editorial Casals, SA 

Editorial Casals, SA es reserva el dret, en la mesura en què ho permeti la legislació 

vigent, de donar per finalitzat, cancel·lar o suspendre el concurs, en part o 

íntegrament, si un frau, una avaria tècnica o qualsevol altre factor aliè al seu control 

compromet la integritat del concurs, si així ho determina Editorial Casals, SA. Si alguna 

cosa obstaculitza el desenvolupament correcte de la promoció o impedeix la recepció 

d'inscripcions per causes que poden incloure la impossibilitat d'accedir al lloc web del 

concurs o uns altres enllaços associats, la infecció per virus, defectes del codi, la 

manipulació il·lícita, la intervenció no autoritzada, el frau, accions dels participants, 

fallades tècniques o qualsevol altre motiu que, en opinió d'Editorial Casals, SA, danyi o 

afecti l'administració, la seguretat, la imparcialitat, la integritat o l'adequat 

desenvolupament del concurs, Editorial Casals, SA es reserva el dret de desqualificar 

qualsevol individu implicat en l'acció i/o de cancel·lar, finalitzar, modificar o suspendre 

el concurs o qualsevol de les seves parts.  

 

Qualsevol intent de perjudicar deliberadament algun servei o lloc web, o 

d'obstaculitzar el desenvolupament normal del concurs per part d'algun individu 

suposa una violació de les lleis penals i civils, i, en el cas de produir-se aquest intent, 

Editorial Casals, SA es reserva el dret de reclamar a aquesta persona els corresponents 

danys i perjudicis en la mesura en què la llei ho permeti. Així mateix, Editorial Casals, 

SA es reserva el dret de cancel·lar i retirar qualsevol participació que sigui objecte de 

reclamació per part de tercers com a conseqüència de la violació dels drets d'autor o 

de qualsevol altre dret.  

 

Legislació aplicable i jurisdicció 

Aquestes bases oficials es regeixen i han d'interpretar-se d’acord amb les lleis 

espanyoles, i no donen validesa a cap conflicte de principis legals. Per aquest 

document, cada concursant se sotmet a l'exclusiva jurisdicció dels tribunals de 

Barcelona. 


