
BASES DEL IV CONCURS DE CARTELLS SOBRE EL “9 D'OC-
TUBRE” 

L'Ajuntament d'Almussafes i l'Associació Cultural Paleta i Pinzell convoquen el quart con-
curs de cartells commemoratius del “9 d’Octubre”. Constituïx l'objecte d'esta convoca-
tòria, la realització d'un concurs de disseny de cartells, amb la finalitat de publicar el 
cartell guanyador de la modalitat d'adults com a anunciador de la festivitat del “9 d’Oc-
tubre” i a més, realitzar una exposició de tots els treballs presentats a concurs. Les ba-
ses del concurs estaran a disposició de qui les sol·licite en el Centre Cultural i en la pà-
gina web del municipi (www.almussafes.es).

1.- PARTICIPANTS
1.1.- Podrà participar tota persona física que ho desitge, tenint en compte que hi haurà 
dos categories; una infantil fins a 16 anys, i una d'adults a partir de 17 anys. Cada perso-
na podrà presentar un màxim de 3 dissenys.

2. PRESENTACIÓ
2.1.- Les obres s'hauran d'entregar en la consergeria del Centre Cultural d'Almussafes (C/ 
Ausias March s/n), en horari de 10.00 a 20.00 h. a partir del 2 de setembre  
2.2.- La data màxima d'entrega de les obres serà el 16 de setembre. 
2.3.- Els treballs es presentaran sense firmar i en un sobre tancat. En l'interior del sobre 
constaran (en un altre sobre tancat) les dades personals de l'autor o autora;  nom com-
plet, D.N.I. o semblant, telèfon, direcció i edat. 
En l'exterior del sobre gran s'haurà de posar: “IV CONCURS DE CARTELLS 9 d'OCTUBRE” i 
la categoria en què es participe: infantil o adulta. 

3. CONDICIONS TÈCNIQUES
3.1.- Totes les obres hauran de ser originals i inèdites, i no haver estat premiades en cap 
altre certamen o concurs. 
3.2.- Els cartells podran ser executats per mitjà de qualsevol tècnica o procediment, 
sempre que siga susceptible la seua reproducció per mitjans tècnics normals. 
3.3.- Els cartells tindran les mesures següents: A-3 (420 x 297 mm). 
3.4.- En els originals presentats no haurà d'aparéixer cap tipus de llegenda, ja que esta 
serà inclosa al cartell guanyador amb posterioritat per la direcció del concurs. 

http://www.almussafes.es/


3.5.- Les obres no podran en cap cas vulnerar la intimitat ni el dret a la pròpia imatge 
de les persones. Per això, no s'admetran treballs en els que apareguen persones o llocs 
privats què es puguen identificar.

4.- PREMIS
4.1.-S'adjudicaran dos premis segons la categoria; un d'infantil de 50€ i un altre adults 
de 100€. 

4.2.- L'organització celebrarà una exposició pública amb els cartells presentats al con-
curs en el Centre Cultural d'Almussafes.

4.3.-. Els cartells premiats quedaran en propietat de l'ajuntament d'Almussafes i l'Asso-
ciació Paleta i Pinzell,  es reservarà el dret a editar-los amb finalitats culturals, artísti-
ques o promocionals i en tot cas, mai comercials, atenent-se en tot moment a allò dis-
posat sobre este concepte per la legislació de propietat intel·lectual, indicant sempre el 
nom de l'autor. El cartell guanyador en la modalitat adult es publicarà com a cartell 
anunciador de les activitats del “9 d’Octubre”. El cartell infantil es publicarà en les xar-
xes socials i web de l'Ajuntament.  

4.4.- Els participants es responsabilitzaran totalment que no existisquen drets a tercers 
en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets de propietat. 

5. JURAT
5.1.- Per a la resolució del concurs, es constituirà un jurat integrat per membres de 
l'Ajuntament d'Almussafes i l'Associació Cultural Paleta i Pinzell.
5.2.- La identitat dels membres del jurat es farà pública en el tauler d'anuncis de l'Ajun-
tament d'Almussafes, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució. 
5.3.- El jurat es reunirà el 17 de setembre, examinarà els treballs presentats i d'acord 
amb el seu valor representatiu del “9 d’Octubre” i amb la seua qualitat artística, formu-
larà la corresponent proposta de resolució de la convocatòria. 
5.4.- El jurat podrà declarar desert el concurs, si les obres presentades no reunixen la 
qualitat suficient. 
5.5.- El jurat podrà resoldre tot allò no previst a les bases i les seues decisions seran in-
apel·lables. 

6. RESOLUCIÓ
6.1.- El jurat elevarà el resultat a l'òrgan municipal competent perquè s'adopte la reso-
lució definitiva. 
6.1.- L'entrega dels premis de les dos categories se celebrarà el dimarts 8 en el sopar 
Estellés. 

7. DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS



7.1.- Els autors dels cartells, podran recuperar les seues obres fins a 10 dies després 
d'haver-se finalitzat l'exposició. En cas que no siga retirats, passaran a ser propietat de 
la direcció del concurs, perdent-se el dret a reclamar-los posteriorment. 
7.2.- Totes les obres seran tractades amb la màxima diligència, a pesar d'això, l'organit-
zació no es farà responsable del deteriorament o pèrdua de les obres presentades, so-
bretot d'aquelles no arreplegues en el termini indicat anteriorment. 

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
8.1.- La simple participació en este concurs, suposa l'acceptació de les seues bases que 
ho regulen. 

9. PROTECCIÓ DE DADES
9.1.- En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de 
dades de caràcter personal, li informem que les dades de caràcter personal i la informa-
ció facilitada per vosté, seran incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del que 
és responsable l'Ajuntament, la finalitat de què, serà per a la gestió abans mencionada. 
Vosté podrà, en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir els seus 
drets d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida al Departament 
de Cultura de l'Ajuntament d'Almussafes. 


