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Bases I Concurs Cartell Festa Major d’Alcover 2021 
 

Participants. Convocatòria adreçada a particulars, grafistes, dibuixants i estudiants 

d’art, que siguin majors de 16 anys.  

 

Tema.  Les obres han de ser inèdites i el tema és la Festa Major d’Alcover 2021. 

 

Tècnica i format.  La tècnica és lliure i ha de ser apta per a la seva reproducció en 

quatricomia.  

El disseny ha d’incloure el següent text: Festa Major d’Alcover, Octubre 2021. 

El format de l’obra ha de ser un DIN A3 amb una resolució mínima de 300 ppp.  

Es valorarà la incorporació d’elements identificatius vinculats al municipi i a les seves 

tradicions.  

L’autor de la proposta guanyadora haurà d’entregar, en el termini d’una setmana, 

l’adaptació del disseny en el següents formats (mides mínimes):  

• Portada programa:  20x18cm 300ppp 

• Xarxes: 

o Capçalera Twitter: 1500x500 px 

o Capçalera Facebook: 820x312 px 

o Post: 1024x1024px 

• Rotador web: 990x300px 

• Pantalles: format 16:9 

 

Termini i presentació. El disseny s’ha de presentar en format digital. El termini de 

presentació dels treballs originals finalitzarà el 6 d’agost de 2021 i es poden lliurar  per 

registre d’entrada a l’Ajuntament d’Alcover:  

 

Opció 1: Mitjançant la seu electrònica: alcover.eadministracio.cat 

Opció 2: Presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça Nova 3   

 

L’arxiu de la proposta ha d’anar titulat amb el pseudònim de l’artista. El cartell 

guanyador restarà en propietat de l’Ajuntament.   

 

 

Premi. Hi ha un únic premi de 400 €, en concepte de l’adquisició de l’obra premiada i 

els drets de publicació i explotació. En el premi s’hi aplicarà la retenció de l’IRPF 

pertinent. 
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En el cas que el participant sigui menor d'edat, l'enviament de l’obra ha de ser efectuat 

per la mare/pare o el representant legal, autoritzant expressament el tractament de les 

dades i l'ús de la seva imatge i/o nom per part de l’Ajuntament d’Alcover, 

exclusivament en el marc de la present convocatòria i amb caràcter informatiu. 

 

Jurat. El jurat estarà format per professionals del disseny, persones vinculades al món 

de l’art i de la comunicació i serà presidit pel regidor de cultura de l’Ajuntament 

d’Alcover.  

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert, si ho creu oportú.  

 

Veredicte.  El veredicte es donarà a conèixer a través dels canals de comunicació 

oficials de l’Ajuntament d’Alcover.  

 

Protecció de dades. El Responsable del tractament de les dades és l’Alcaldia de 

l’Ajuntament d’Alcover i el Delegat de protecció de Dades és el designat per 

l’Ajuntament. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva 

sol·licitud. La base jurídica del tractament és el compliment de tasques en interès 

públic i/o l'exercici de poders públics i/o el consentiment de l'interessat i/o el 

compliment d'una obligació legal i/o l'interès legítim del responsable o interès legítim 

d'un tercer. El destinatari de les dades és aquest Ajuntament. No se cediran dades a 

tercers, tret que sigui obligació legal. Podeu exercir en qualsevol moment els drets 

d’accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les vostres dades i els de 

limitació i oposició al seu tractament. A protecciodedades.alcover.cat trobareu 

informació complerta sobre protecció de dades. 

 

Així mateix, també autoritza a la seva captació i publicació en  diversos mitjans de 

comunicació, inclosos els online, de la seva imatge, ja sigui en el lliurament de premis 

o en qualsevol acte públic relacionat amb aquest premi.  

 

Condicions. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en 

les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge o de protecció 

de dades de caràcter personal. 

 

 

Més informació:  

www.alcover.cat 

977 76 04 41 

 

http://www.alcover.cat/

