
BASES DEL VI CONCURS DE CARTELLS SOBRE 
EL “9 D'OCTUBRE ”

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Cada 9 d'octubre, els valencians i valencianes celebren el dia de la Comunitat. És una jornada
festiva en la qual tant les institucions públiques com les associacions organitzen actes per a la seua
commemoració.

També  a  Almussafes,  l'Ajuntament  en  col·laboració  amb  les  associacions  locals  organitzen
diferents esdeveniments per a realitzar durant el 9 d'octubre.

És per això que l'Associació Cultural Paleta i Pinzell col·labora convocant un concurs de cartells
commemoratius del “9 d’Octubre”.

1.- OBJECTE

1.1. Constitueix l'objecte d'aquesta convocatòria, 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’Octubre” per l'Ajuntament, qui col·labora amb l'organització donant la publicitat
de les bases del concurs.

També està inclòs dins de l’objecte realitzar una exposició de tots els treballs presentats a concurs.

Les bases del concurs estaran a la disposició de qui les sol·licite en la seu de l'Associació Paleta i
Pinzell  (Ausias March,  39, 46440 Almussafes,  Centre Cultural)  i  en la pàgina web del  municipi
https://almussafes.net/

2.- PARTICIPANTS

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

3.- PRESENTACIÓ

3.1.- Les obres s'hauran d'entregar en el Centre Cultural del 3 al 20 de setembre de 2021, tots dos
inclusivament, en horari de 9.00 a 14.00 h. i de 16 a 21 hores.
3.2.- Els treballs es presentaran sense signar i en un sobre tancat. A l'interior del sobre constaran
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(en un altre sobre tancat) les dades personals de l'autor o autora; nom complet, DNI o similar,
telèfon, adreça i edat.
En l'exterior  del  sobre  gran  s'haurà  de posar:  “VI  CONCURS DE  CARTELLS  9  d'OCTUBRE”  i  la
categoria en què es participe: infantil o adulta.

4. CONDICIONS TÈCNIQUES

4.1.- Totes les obres hauran de ser originals i inèdites, i no haver estat premiades en cap altre
certamen o concurs.
4.2.- Els cartells podran ser executats mitjançant qualsevol tècnica o procediment, sempre que
siga susceptible la seua reproducció per mitjans tècnics normals.
4.3.- Els cartells tindran les següents mesures: A-3 (420 x 297 mm).
4.4.- En els originals presentats no haurà d'aparèixer cap mena de llegenda , ja que aquesta serà
inclosa al cartell guanyador amb posterioritat per l'Ajuntament.
4.5.- 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 quals apareguen persones o llocs privats que es
puguen identificar.

5.- PREMIS

5.1.-S'adjudicaran dos premis segons la categoria; un d'infantil de 50€ i un altre adults de 100€
que s'entregaran en vals que hauran de ser intercanviats per productes adquirits en el comerç
d'Almussafes.
5.2.- L'organització celebrarà una exposició pública amb els cartells presentats al concurs en el
Centre Cultural d'Almussafes.
5.3.-. Els cartells premiats quedaran en propietat de l'Associació, que es reservarà el dret a editar-
los amb finalitats culturals, artístiques o promocionals i en qualsevol cas, mai comercials, atenent-
se en tot moment a allò disposat sobre aquest concepte per la legislació de propietat intel·lectual,
indicant sempre el nom de l'autor. 
El cartell  guanyador en la modalitat  adult se cedirà a l'Ajuntament perquè es publique com a
cartell anunciador de les activitats del “9 d’Octubre”. 
El cartell infantil es publicarà en les xarxes socials i web de l'Ajuntament.
5.4.-  Els participants es responsabilitzaran totalment que no existisquen drets a tercers en les
obres presentades, així com de tota reclamació per drets de propietat.

6. JURAT

6.1.- Per a la resolució del concurs, es constituirà un jurat integrat per membres de l'Associació
Cultural Taujana i *Pinzell.
6.2.- La identitat dels membres del jurat es farà pública en la web de l'Ajuntament d'Almussafes,
amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.
6.3.- El jurat es reunirà el 21 de setembre, examinarà els treballs presentats i d'acord amb
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el  seu  valor  representatiu  del  “9  d’Octubre”  i  amb  la  seua  qualitat  artística,  formularà  la
corresponent
proposta de resolució de la convocatòria.
6.4.- El jurat podrà declarar desert el concurs, si les obres presentades no reuneixen la qualitat
suficient.
6.5.- El jurat podrà resoldre tot allò no previst a les bases i les seues decisions seran inapel·lables.

7. RESOLUCIÓ

7.1.-  El  lliurament dels premis de les dues categories es realitzarà durant les activitats que se
celebren en commemoració del 9 d'Octubre. 

8. DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS

8.1.- Els autors dels cartells, podran recuperar les seues obres fins a 10 dies després d'haver-se
finalitzat l'exposició. En cas de no ser retirats, passaran a ser propietat de la direcció del concurs,
perdent-se el dret a reclamar-los posteriorment.
8.2.- Totes les obres seran tractades amb la màxima diligència, malgrat això, l'organització no es
farà responsable de la deterioració o pèrdua de les obres presentades, sobretot d'aquelles no
recollides en el termini indicat anteriorment.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

9.1.-  La simple  participació  en aquest  concurs,  suposa l'acceptació de les  seues  bases  que el
regulen.

10. PROTECCIÓ DE DADES

10.1.-  Les dades personals  de les persones participants seran inclosos en un fitxer per al  seu
tractament per l'Associació Taujana i *Pinzell en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en
l'àmbit de les seues competències, podent dirigir-se a l'associació per a exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre,  de  protecció  de  Dades  Personals  i  garantia dels  drets  digitals  (BOE núm.  294,  DE
06/12/18) .
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