
BASES 

XI CONCURS CARTELLS “8 DE MARÇ. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA”

1. Objecte i finalitat de la convocatòria

1.1.- L’objecte de les presents bases és regular la convocatòria de l’onsé concurs de cartells
sobre  el  “8  de  març.  Dia  Internacional  de  la  Dona”,  amb la  finalitat  d'utilitzar  el  cartell
guanyador per a anunciar la V Setmana per la Igualtat de l'Ajuntament d'Almussafes.

1.2.-  L’extracte  de  la  convocatòria  es  publicarà  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
València, per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions. Publicant-se la seua
inserció íntegra en la pàgina web de l’Ajutament i estaguent a disposició de qui les sol·licite a
la consergeria del Centre Cultural d’Almussafes.

2. Requisits de les persones participants

2.1.- Podran participar les persones majors de 16 anys que ho desitgen. 

2.2.- No podran participar en el concurs les persones que incòrreguen en alguna de les causes
de prohibició per a obtindre la condició de beneficiàries que establix l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

2.3.- Per tal d’acreditar els requisits anteriors, les persones que participen en la convocatòria
hauran de presentar la documentació i la declaració responsable exigides en la base 4.

3. Condicions tècniques

3.1.- Cada participant podrà presentar un màxim de 3 dissenys.

3.2.- El cartell o cartells presentats reflectiran la reivindicació del 8 de març, Dia Internacional
de la Dona. 

3.3.-  La  composició  dels  cartells  adoptarà  la  forma  vertical,  ajustant-se  a  les  següents
mesures:  A-3  (420  x  297  mm)  i  podran  ser  executats  mitjançant  qualsevol  tècnica  o
procediment, sempre que siga susceptible la seua reproducció per mitjans tècnics normals. 

3.4.- Als originals presentats, haurà d'apareixer de forma imprescindible la següent llegenda:
“8 de març. Dia Internacional de la Dona”. No obstant, no podran incloure logos o escuts,
que seran inclosos pel propi Ajuntament al marc del cartell.
3.5.- S’hauran de presentar sense bastidor o suport rígid, amb la finalitat de facilitar la seua
enmarcació per a la seua exposició pública. 



3.6.-  La  presentació  d’un treball  al  concurs,  implicarà  la  garantia  per  part  de  la  persona
participant de l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada, així com del seu caràcter inèdit i
de la titularitat en exclusiva i sense cap càrrega ni limitació de tots els drets d’explotació sobre
l’obra i front a terceres persones. Serà responsabilitat de les persones participants qualsevol
reclamació que puga produir-se en relació amb l’autoria del cartell i el seu possible plagi. 

4. Presentació de les sol·licituds

4.1.- Les sol·licituds per a participar en el concurs, instància específica amb la corresponent
declaració  responsable  per  a  poder  obtindre  una  subvenció  pública  (annex  I)  es  podran
obtindre de la web municipal o en la consergeria del Centre Cultural d’Almussafes. 

4.2.- El termini d’entrega de treballs serà des del dia següent a la publicació de les presents
bases  en  el  BOP i  fins  el  27  de  gener  de  2020,  en  la  consergeria  del  Centre  Cultural
d'Almussafes (C/ Ausias March, 39, CP. 46440), en horari de 10 a 20 h., admetent-se aquelles
obres que s’hagen remés per correu postal dintre d’este termini.

4.3.- Els treballs hauran de ser presentats de la següent manera: 

4.3.1.-  Sol·licitud  de  participació  correctament  rellenada  i  signada  per  la  persona
interessada.

4.3.2.- En sobre tancat, hauran d'anar amb claredat les dades de l'autor/a de l’obra: nom i
cognoms, edat, adreça completa, telèfon de contacte i correu electrònic (si en
té).  Es podrà adjuntar si es desitja  fotocòpia del DNI. 

4.3.3.- Sobre gran que haurà de contindre: el sobre amb les dades personals, el cartell o
cartells presentats a concurs i en l'exterior haurà de posar: “XI CONCURS DE
CARTELLS DIA INTERNACIONAL DE LA DONA”. 

5. Import del premi i crèdit pressupostari

5.1.- El cartell guanyador estarà dotat amb un premi econòmic de 300 euros. 

5.2.-  En  cas  que  l’obra  guardonada no haja  estat  dissenayada  per  cap  veí  o  veïna  de  la
localitat, s’atorgarà un segon premi al millor cartell local, valorat amb la mateixa quantitat
econòmica. 

5.3.- La financiació del premi o premis atorgats, es farà a càrrec de l’aplicació pressupostària



2312.481.00 (Premis, beques en matèria de polítiques d’igualtat) del pressupost de 2020, amb
un crèdit màxim de 600 €.

6. Composició del Jurat

6.1.- El Jurat estarà format per la regidora de Polítiques d’Igualtat, que el presidirà, el Regidor
de Cultura, la Tècnica  de Comunicació de l’Ajuntament d’Almussafes, les professores dels
tallers municipals de ceràmica i  de pintura i  actuant  com a secretari/a el  funcionari/a del
Departament de Benestar Social en qui es delegue.

7. Constitució i actuació del Jurat. Criteris de valoració i decisió del concurs

7.1.- El jurat es constituirà el dia 3 de febrer de 2020, i de les seues decisions s’alçarà acta. En
primer lloc, comprovarà que totes les obres presentades a concurs s’ajusten a les condicions
establertes en estes bases i així poder pronunciar-se sobre la seua admissió. Seguidament i una
vegada valorats tots els cartells admesos, en base als criteris de l’apartat 7.2 efectuarà la seua
proposta per a atorgar el premi o premis, elevant el resultat a l’órgan municipal competent per
a que s’adopte la resolució definitiva. 

7.2.- Els criteris que se seguiran per a l’elecció del cartell o cartells guanyadors seran els
següents: 

a.- La creativitat i qualitat artística de l’obra. 

b.- L’estil i la personalitat del cartell.

c.- La composició del text i les tipografies emprades.

d.- La tècnica de la imatge i del color utilitzats.

e.- La relació i identificació amb el tema del concurs i el seu valor representatiu del 
significat del Dia Internacional de la Dona.

7.3.- El jurat podrà declarar desert el concurs en cas que es considere que cap dels treballs
presentats reunix mèrits suficients per a ser premiat. 

7.4.-  El  jurat  podrà  resoldre  tot  allò  no  previst  en  les  bases  i  les  seues  decisions  seran
inapel·lables.

8. Condicions de participació

8.1.- L'organització celebrarà una exposició pública amb els cartells presentats al concurs, que
s'inaugurarà el 2 de març de 2020, al Centre Cultural d'Almussafes.

8.2.- L'entrega de premis es realitzarà el dia de la inauguració de l'exposició en cas que la



persona o persones guardonades puguen assistir a la mateixa.

8.3.- L'obra o obres premiades passaran a ser propietat de l'Ajuntament d'Almussafes, que es
reservarà el dret a editar-les amb finalitats culturals, artístiques o promocionals i en qualsevol
cas,  mai  comercials,  atenent-se en tot  moment a  allò  disposat  sobre este  concepte per  la
legislació de propietat intelectual, indicant sempre el nom de l'autor/a. 

8.4.- Les obres no premiades romandran a disposició dels seus/es autors/es per a ser retirades
en el termini de 10 dies hàbils després d'haver finalitzat l'exposició.

8.5.- Totes les obres seran tractades amb la màxima diligència, no obstant, l'organització no es
farà responsable del deteriorament o pérdua de les obres presentades, sobre tot d'aquelles que
no siguen recollides en el termini indicat anteriorment. 

9. Acceptació de les bases

La simple participació en este concurs, suposa l'acceptació de totes les seues bases.

10.- Règim jurídic

La convocatòria de l’XI Concurs de Cartells “8 de març. Dia Internacional de la Dona” es
regirà per les presents bases, i serà aplicable en tot allò no previst en estes la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament i la resta de
normes de caràcter general que resulten d’aplicació. 

11. Protecció de dades 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de
caràcter personal, l'informem que les dades de caràcter personal i la informació facilitada per
vosté,  seran  incorporades  i  tractades  en  un  fitxer  informatitzat  del  que  és  responsable
l'Ajuntament, la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. Vosté
podrà, en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir els seus drets d'accés,
rectificació i cancel·lació, mitjançant sol·licitud dirigida al Departament de Benestar Social-
Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament d'Almussafes.


