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BASES LEGALS 

Espanya, 10a edició 

Dissabte 22 d’octubre de 2022 
 

Objectiu: Dissenyar conceptes innovadors de productes relacionats amb l’espai de bany 
i de la cuina. 

Tema: L’enunciat concret de l’objecte per dissenyar es farà públic el dissabte 22 
d’octubre de 2022. 

Context:           El context ha canviat. Des de l’aparició de la COVID-19 i l’impacte global que 
ha tingut la pandèmia, hem vist com els dissenyadors s’han hagut d’adaptar 
de manera ràpida a necessitats noves i a una realitat global diferent. La 
higiene, la desinfecció, el distanciament social… són part del nou context i se 
sumen a la sostenibilitat, la cura personal, l’accessibilitat i la falta d’habitatge 
assequible, que han marcat l’agenda dels últims anys. 

L’objectiu del concurs és involucrar la comunitat de joves 
dissenyadors en la cerca de solucions originals i innovadores però 
simples, que millorin la interacció de l’usuari amb els productes de 
bany, tant per a espais públics com privats. 

Un altre objectiu és oferir una plataforma per promoure, afavorir i concentrar 
la creativitat en un exercici de treball ràpid i intens destinat a un àmbit 
tradicionalment poc obert a la innovació com és el bany. 

 
Format: Roca One Day Design Challenge Espanya 2022 se celebrarà en format 

presencial. S’habilitaran espais de treball en els Galleries de Madrid i 
Barcelona. La capacitat del Roca Madrid Gallery i del Roca Barcelona Gallery 
serà d’un màxim de 200 persones en cadascun.  
 
L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir la capacitat, com també de 
cancel·lar l’esdeveniment en qualsevol moment, si la situació sanitària així ho 
requereix. 
 
 

Inscripcions: Els participants es podran inscriure a través del web 
onedaydesignchallenge.net fins a les 23.59 hores (UTC+2) del dia 20 
d’octubre de 2022.  

Una vegada s’hi hagin inscrit 200 persones a cadascun dels Galleries es 
tancarà el període d’inscripció, independentment de la data.  

 
En formalitzar la inscripció, els participants hauran de facilitar la informació i 
la documentació següents: 
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• Nom i cognoms 
• Universitat o empresa 
• Domicili (adreça, localitat i codi postal) 
• Telèfon i adreça de correu electrònic de contacte 
• Data de naixement. 

Per completar el registre, els participants que s’inscriguin a través de la pàgina 
oficial de Roca www.onedaydesignchallenge.net hauran de pujar tota la 
informació i els documents requerits abans de les 23.59 h (UTC+2) del 20 
d’octubre de 2022. 

Qualsevol inscripció que no inclogui totes les dades anteriors serà nul·la. 

Només s’acceptarà un registre per persona, i una vegada confirmat el número 
de registre no es permetrà fer canvis de número. La duplicitat de registres per 
part d’una mateixa persona també suposarà la seva nul·litat. 

Aquest concurs està adreçat a estudiants de disseny o a joves 
professionals amb domicili al territori d’Espanya, amb edats compreses 
entre els 18 i els 29 anys, que hagin nascut entre el 23 d’octubre de 
1992 i el 22 d’octubre de 2004.  

S’hi pot participar individualment o per grups de fins a 2 membres, 
sempre que tots els integrants compleixin els requisits anteriors. 

            Queden excloses de participar-hi les persones següents: 

• Els guanyadors del primer, el segon i el tercer premi, i també del premi 
Fundació We Are Water, d’edicions anteriors del concurs en altres països. 

• Tots els empleats de les empreses del Grup ROCA i els seus familiars fins al 
quart grau de consanguinitat. 

• Els guanyadors d’altres concursos del Grup ROCA, com ara jumpthegap®. 

Mecànica: A las 9.30 h del 22 d’octubre es llegirà en directe l’enunciat concret de 
l’objecte per dissenyar al lloc de celebració del concurs i se’n lliurarà 
una còpia per escrit a tots els assistents. A més, l’enunciat es publicarà al 
lloc web www.onedaydesignchallenge.net. 

La durada de l’exercici serà des de les 9.30 fins a les 18.00 h i es podrà 
treballar presencialment al lloc de celebració del concurs o bé des d’on 
els participants considerin oportú. Tots els participants podran lliurar els 
seus projectes des de les 16.00 fins a les 18.00 h a través de la pàgina web. 
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Els participants trobaran el botó de lliurament del projecte a la pàgina 
web esmentada anteriorment a l’apartat «Spain 2022». Així mateix, 
han de tenir en compte que, en fer clic al botó de lliurament de 
projectes, apareixerà una nova pantalla que els demanarà que 
introdueixin l’usuari i la contrasenya generada en inscriure’s al 
concurs. Només després d’haver introduït aquest usuari i contrasenya, 
els participants podran pujar els documents del projecte. 
 
A les 18.00 h, el jurat, dividit en dos grups presents al Roca Madrid Gallery i al 
Roca Barcelona Gallery, deliberarà per escollir els projectes guanyadors del 
Roca One Day Design Challenge Espanya 10a edició. El jurat també seleccionarà 
un primer, un segon i un tercer premis substituts en cas que els projectes 
guanyadors no compleixin les condicions especificades en aquestes bases 
legals. 

A les 21.00 h, el jurat farà pública la llista dels guanyadors del primer, 
el segon i el tercer premis i se celebrarà el lliurament de premis al Roca 
Madrid Gallery (C. José Abascal, 57, 28003 Madrid) i al Roca Barcelona 
Gallery (C. Joan Güell, 211-213, 08028 Barcelona). 

El jurat valorarà la creativitat i l’originalitat de les propostes, i també la seva 
viabilitat, sense oblidar la claredat, la llegibilitat i el disseny gràfic de les 
presentacions. 

Atesa la situació climàtica actual i el compromís de Roca One Day Design 
Challenge amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 
Unides, tots els dissenys presentats han de tenir en compte la sostenibilitat i 
l’estalvi d’aigua per poder aspirar al premi. 
 
El guanyador del primer premi rebrà 3.000 €. 

El guanyador del segon premi rebrà 2.000 €. 

 El guanyador del tercer premi rebrà 1.000 €. 

El jurat es reserva el dret a deixar deserts tots o algun dels premis esmentats 
si considera que cap dels projectes no presenta prou originalitat.  

El jurat també podrà deixar deserts els premis si considera que cap projecte no 
incorpora el valor de la sostenibilitat o no té la qualitat suficient. 

En el moment de ser seleccionats, els guanyadors hauran d’ensenyar el seu 
DNI o passaport per demostrar que compleixen els criteris requerits en 
aquestes bases (edat i residència) abans de rebre el premi. En cas que 
l’organització del concurs verifiqui que no es compleixen els requisits d’edat o 
residència, el projecte de la persona incomplidora d’aquests requisits quedarà 
automàticament desqualificada i el premi passarà al finalista següent. 
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Els DNI i els passaports que rebi l’organització del concurs únicament seran 
usats per a la finalitat descrita al paràgraf anterior, sota estrictes mesures 
tècniques i legals de confidencialitat durant el període exigit per la llei. 

Tots els premis queden subjectes a la normativa fiscal vigent. Roca Sanitario, 
SA efectuarà els ingressos que corresponguin a compte de l’IRPF dels premiats. 
Els impostos corresponents als premis de 3.000 euros per al guanyador del 
primer premi, 2.000 euros per al guanyador del segon premi i 1.000 euros per 
al guanyador del tercer premi es descomptaran dels imports d’aquests premis. 

Els premis especificats seran pagats als guanyadors mitjançant transferència 
bancària. Els premis seran pagats en euros. L’import del premi tributarà segons 
les normes generals d’Espanya. 

Per rebre el premi econòmic corresponent a cada posició (primer, segon i tercer 
premi), la persona premiada (o en el cas de grups, almenys un dels membres 
del grup premiat) ha de ser present en el lliurament de premis (a les 21.00 h 
al Roca Madrid Gallery i al Roca Barcelona Gallery) per recollir el premi. 

Si la persona premiada (o almenys un membre del grup premiat) no és present 
durant el lliurament de premis, ella (o el grup) perdrà el dret a rebre el premi 
en metàl·lic, però mantindrà la seva condició de persona o grup premiat en el 
Roca One Day Design Challenge Espanya 2022 10a edició. 

Si en algun moment abans del pagament dels premis l’organització detecta que 
algun dels projectes premiats no compleix les condicions establertes en 
aquestes bases legals, sigui perquè no és un projecte original o del qual no és 
l’autor o per altres raons, el projecte afectat per aquestes circumstàncies serà 
desqualificat i els guanyadors substituts següents pujaran una posició en la 
classificació de premiats. Si algun dels premis no pot ser lliurat perquè no hi ha 
prou guanyadors substituts, aquest premi serà declarat com a no lliurat. La 
decisió del jurat serà inapel·lable. 

Presentació:  Per a la realització dels treballs, els participants podran usar qualsevol eina 
manual o digital 2D, 3D, maqueta, fotografia, collage, etc. No obstant això, 
els conceptes hauran d’estar descrits i il·lustrats com a màxim en dos fulls de 
grandària A3. 

Els treballs s’hauran de lliurar al web amb el número de registre del 
participant o participants, que es pot trobar a la secció «Participants 
àrea» de la pàgina web oficial del concurs de Roca. 

El termini de recepció de treballs serà entre les 16.00 h i les 18.00 h 
del 22 d’octubre. 
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Per poder lliurar els treballs, serà imprescindible haver-se inscrit prèviament 
durant el termini establert. Només s’admetrà la presentació d’un treball per 
participant o grup inscrit. 

A fi de garantir la confidencialitat dels participants, el nom real del 
participant o del grup no podrà aparèixer en els fitxers presentats. Els 
projectes s’hauran d’identificar únicament mitjançant el número de 
registre. 

Cada participant o grup haurà de lliurar dos fitxers digitals que hauran de 
complir les especificacions següents: 

 
• Un únic fitxer .PDF que podrà constar com a màxim de dos fulls A3, 

en el qual caldrà incloure: 
- Títol del projecte 
- Imatge del disseny 
- Descripció en menys de 150 paraules (amb una grandària de lletra 

mínim de 24 punts) 
- No podrà excedir de 1.500 kB 
 
Exemple de fitxer .pdf 
Pàgina 1: 

 
 
Pàgina 2: 
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• Un fitxer .JPEG horitzontal que contingui: 

- Títol del projecte 
- La imatge més representativa del projecte 
- No podrà excedir de 1.500 kB 

Exemple de fitxer .jpeg: 
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• Cada fitxer .pdf i .jpeg no podrà ocupar més de 1.500 kB. 
• El nom de tots dos fitxers haurà de ser només el número de registre, 

sense cap caràcter addicional.  
• A més, es podrà incloure aquest número de registre a les imatges 

del projecte, però no és obligatori. 

Els projectes s’hauran de lliurar preferentment en anglès, però també 
s’acceptaran projectes en espanyol. 

Qualsevol lliurament que no compleixi els requisits anteriors no serà valorat 
pel jurat. 

Els participants han de tenir en compte que el jurat només utilitzarà 
el document PDF amb finalitats d’avaluació. El document JPEG 
servirà únicament per a finalitats de comunicació i divulgació. 

 
 

Altres: L’esperit d’aquest exercici pretén fomentar la creativitat dels participants 
durant les hores que dura el concurs. Per tant, els treballs presentats hauran 
de ser originals i no podran haver estat utilitzats prèviament per a cap altre 
propòsit. 

                         Els projectes lliurats hauran de consistir en un objecte realista 
amb un bon disseny, que es consideri funcional i coherent amb el 
brífing de la competició anunciat per l’organització i amb les 
tecnologies existents en la data de la competició. 

La propietat intel·lectual dels treballs presentats pertanyerà als seus autors. 
No obstant això, l’empresa Roca Sanitario, SA tindrà prioritat durant un any 
des de la data de presentació de la proposta presentada al concurs per arribar 
a un acord amb qualsevol participant d’aquest concurs sobre els drets 
d’utilització d’aquesta proposta. 
 
En inscriure’s a la competició, tots els participants (inclosos els guanyadors i 
els finalistes):  

(I) Cedeixen a les companyies que formen part de Roca Group els 
drets de reproducció, distribució i comunicació dels projectes 
lliurats en el concurs, per a tots els països del món i pel màxim 
període de temps permès per la llei en cadascun dels països, 
amb l’objectiu de promoure els seus projectes en publicacions 
d’interès general o revistes especialitzades, i també en pàgines 
web, edicions i publicacions de Roca i a la pàgina del concurs.  

(II) Roca Group té el dret de cedir a tercers, sense el consentiment 
previ dels autors, els drets de reproducció i publicació dels 
projectes presentats pels participants al concurs en l’àmbit 
territorial i temporal que consideri necessari, amb l’únic 
propòsit de promocionar els projectes a escala mundial. Sense 
prejudici del que s’acaba de dir, qualsevol companyia de Roca 
Group pot utilitzar els projectes participants únicament a 
l’efecte de fer accions de comunicació o promoció de les 
activitats que es duguin a terme als Roca Galleries; i 

(III) la inscripció en aquest concurs suposa l’autorització per part de 
les persones inscrites a qualsevol companyia de Roca Group 
perquè pugui publicar en qualsevol mitjà les imatges d’aquestes 
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persones que s’hagin captat durant la celebració del concurs, 
en format fotogràfic o videogràfic. Aquesta autorització s’entén 
concedida per a tot el món i pel termini màxim autoritzat per 
les lleis. 

Qualsevol dubte o conflicte que pugui sorgir en relació amb la interpretació 
d’aquestes bases serà resolt pel jurat, d’acord amb el que s’hi estableix, i tot 
allò que no hagi estat regulat a les bases es resoldrà d’acord amb criteris 
d’equitat. La resolució del jurat serà inapel·lable. 

L’organització es reserva el dret a: (i) desqualificar els participants o retirar el 
premi si els participants incompleixen qualsevol d’aquests termes i condicions 
o altres regles i regulacions de Roca One Day Design Challenge o violen 
qualsevol llei o regulació aplicable; (ii) corregir o suspendre el Roca One Day 
Design Challenge o els seus termes i condicions, a discreció seva, sense que 
calgui notificar-ho prèviament. 

 
Roca, responsable de l’organització del concurs, no serà responsable de: (i) 
qualsevol despesa en què incorrin els participants en la seva participació en el 
Roca One Day Design Challenge; (ii) qualsevol dany o pèrdua causat per la 
cancel·lació o la modificació de Roca One Day Design Challenge, la modificació 
o la revocació de tots o una part d’aquests termes i condicions o altres 
circumstàncies de força major més enllà del control de Roca.  
 
Roca no serà responsable del dany o la pèrdua de qualsevol objecte dels 
participants. 

En fer la inscripció en aquest concurs, els participants accepten que les seves 
dades siguin incloses en un fitxer propietat de Roca Sanitario, SA (Espanya), 
avinguda Diagonal, 513, 08029 Barcelona (Espanya), que és el responsable del 
tractament d’aquest fitxer, la finalitat del qual és gestionar la participació en el 
concurs.  La base legal per al processament de dades és el consentiment dels 
participants. 

Serà necessari el consentiment exprés dels participants per a qualsevol altra 
finalitat. 

Els participants poden exercir els drets d’informació, accés, rectificació, 
eliminació, cancel·lació del procés, oposició i portabilitat de dades i poden evitar 
la presa de decisions automatitzada adreçant-se per escrit a Roca Sanitario, 
SA. L’exercici dels drets de cancel·lació i oposició suposarà la retirada de la 
inscripció del participant en el concurs, ja que les dades són necessàries per 
gestionar la participació en l’esdeveniment. 

La inscripció en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

Per a més informació, si us plau, contacteu amb: 

designchallenge.sp@roca.net 


