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BASES CONCURS CARTELL FESTES DE LA MAGDALENA 2019
El Patronat Municipal de Festes convoca el concurs de cartells per a la Fira i Festes de la
Magdalena 2019, en el qual podran participar tots els artistes que estiguen interessats, de
forma individual o per equip, amb estricta subjecció a les següents:
BASES
PRIMERA: Aquest concurs té com a objecte l'elecció del cartell oficial de la Fira i Festes
de la Magdalena 2019.
SEGONA: Podran participar-hi tots els artistes i dissenyadors gràfics que així ho desitgen,
tenint en compte, com a condició indispensable, que els treballs que es presenten a
concurs hauran de ser originals i inèdits. A més, no poden haver sigut presentats en
altres concursos i, en tot cas, no suposaran en tot o en part (per mínima que aquesta siga)
(incloses les xarxes socials) o plagi de les d'altres artistes. S’entén per plagi, als efectes
d’aquestes bases, la còpia en la part substancial d'obra aliena, donant-la com a pròpia, i
fins i tot copiar trossos o idees d'un original alié, la igualtat o similitud del qual siga notòria,
estiga o no subjecte a drets d'autor, així com amb independència de la possible denúncia,
o renúncia a aquesta, per part de l'autor/a presumptament plagiat/ada.
TERCERA: Els concursants realitzaran el seu treball amb plena llibertat de tema, encara
que sempre haurà de ser representatiu i relacionat amb les Festes de la Magdalena. En tot
cas, inclourà una gaiata monumental, se subjectarà a les característiques tècniques d'un
cartell i comptarà amb una clara finalitat divulgadora de la nostra localitat i la nostra festa.
QUARTA: El cartell haurà de tindre format vertical i una superfície de 56x80 cm,
s'instal·larà obligatòriament en un suport de cartó-ploma de 61x85 cm i es presentarà
sense vidre ni marc.
CINQUENA: Els autors també hauran de remetre la seua obra en suport informàtic gravat
en DVD, on inclouran:
1. Imatge digital: format PNG, JPG o TIFF a 300 PPP (com a mínim) i escala 1:1.
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còpia d'obres pròpies publicades en qualsevol suport, temps i mitjà de comunicació

2. Imatge vectorial: Arxiu de programa de disseny vectorial, preferiblement SVG,
apta per a reproducció en impremta per mitjà de quadricomia.
Aquest DVD no podrà presentar-se dins del mateix sobre on s'incloguen les dades de
l'autor, la qual cosa serà objecte d'exclusió.
SISENA: En els originals, de forma ben visible i que ressalte per la col·locació i grandària
de les lletres, haurà de figurar l'escut de la ciutat de Castelló i una gaiata monumental,
amb la inscripció següent (text en valencià), reproduïda amb exactitud, inclús en l'ús de
majúscules i minúscules:
Fira i Festes de la Magdalena 2019
Castelló de la Plana
Del 23 al 31 de març
Festes d’Interés Turístic Internacional
75a Edició
Els artistes interessats a participar podran descarregar-se l'escut de la ciutat de Castelló
(que ha d'aparéixer en tots els treballs) en format JPG de l'apartat multimèdia (logos) del
web municipal (www.castello.es), per a tindre una referència d’aquest i incorporar-lo al
cartell.

exactitud del text anteriorment esmentat. L'Ajuntament de Castelló i/o Patronat Municipal
de Festes podrà incloure qualsevol altre logotip en el cartell guanyador.
SETENA: Els treballs hauran de presentar-se sota un lema que figurarà al peu del
cartell (en cas de no figurar serà objecte d'exclusió), a l'exterior del DVD i a l'exterior i
interior del sobre tancat on constaran les dades següents de l'autor/a o autors/es: nom,
cognoms, adreça, població, data de naixement, NIF, telèfon de contacte i una declaració
firmada on l’artista indique que el treball és original i inèdit i es comprometa, en cas de
resultat premiat, a firmar la seua obra una vegada efectuada la decisió del jurat.
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No s'admetrà la fórmula “Magdalena'19”, ni aquells treballs que no reproduïsquen amb

HUITENA: La presentació dels treballs originals s'efectuarà en la seu del Patronat
Municipal de Festes, situada al c/ Riu Sella, núm. 1 – Palau de la Festa 12005 Castelló
de la Plana, en horari d'oficina (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) del dia 3 de
setembre al 5 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.
Els treballs podran presentar-se en mà o per mitjà de qualsevol altre procediment habitual
a ports pagats. En aquest últim cas, haurà de constar en l'embalatge la referència:
Concurs de Cartells – Magdalena 2019
Per cada entrega s'emetrà un resguard en què constarà el número d'ordre de presentació i
la data de la seua recepció en el Patronat de Festes, el qual no es fa responsable de les
pèrdues o danys que puguen patir les obres presentades al concurs.
NOVENA: Es concedirà un únic premi dotat amb 3.000 €, existint crèdit adequat i suficient
a càrrec del Pressupost del Patronat Municipal de Festes de l'any 2018. A aquesta
quantitat se li aplicarà la retenció que procedisca en concepte d'IRPF.
DESENA: Un jurat d'experts designats pel Patronat Municipal de Festes descartarà aquells
treballs que no complisquen els requisits establits en aquestes bases i seleccionarà fins a
10 cartells per a la fase de votació popular. La decisió del jurat d'experts serà inapel·lable i
la seua forma de votació serà la següent: cada membre amb dret de vot votarà un màxim
de deu obres, a les quals atorgarà una puntuació de l'1 al 10, sent 10 la puntuació màxima.
puntuacions estiga repetida. Si realitzat l'escrutini existira empat entre les obres situades
en últim lloc, es procediria a una segona votació de desempat, únicament entre les obres
esmentades.
ONZENA:

El

guanyador

es

decidirà

per

votació

popular

a

través

del

web

decidim.castello.es, on s'inclouran un màxim de 10 cartells prèviament seleccionats pel
jurat d'experts. El període de votació popular tindrà lloc del 19 (a partir de les 08:00
hores) al 30 d'octubre de 2018 (fins a les 14:00 hores).
DOTZENA: El veredicte popular serà inapel·lable i, una vegada conegut, el Patronat
Municipal de Festes exposarà les obres presentades i podrà excloure de la presentació
aquelles que no s'ajusten a les bases o no presenten una qualitat mínima.
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Serà nul qualsevol vot en què es puntuen més o menys de 10 obres o alguna de les

TRETZENA: El Patronat Municipal de Festes es reserva els drets d'edició i reproducció en
qualsevol suport o format del cartell premiat. L'original quedarà en propietat exclusiva de
l'Excm. Ajuntament de Castelló i la resta de cartells en propietat exclusiva dels artistes.
CATORZENA: Els treballs no premiats podran ser retirats pels autors o persones
autoritzades presentant prèviament el resguard original acreditatiu de la participació en el
concurs fins al dia 14 de desembre de 2018. En cas que no siguen recollits en el termini
esmentat, es considerarà que els autors renuncien als seus treballs i es procedirà a la
seua destrucció.
QUINZENA: La participació en el concurs implica la plena acceptació del contingut
d’aquestes bases, així com l'absoluta conformitat amb les decisions del jurat d'experts i
popular sense dret a reclamació.
SETZENA: El premi es regirà pel que disposa aquesta convocatòria i en allò que aquesta
no preveu, serà aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sense perjuí del que disposa la disposició addicional 10a de l'esmentat text legal, que
preveu l'aplicació d'aquesta Llei en un règim especial, excepte en aquells aspectes en què,
per l'especial naturalesa de la subvenció, no resulte aplicable.
DESSETENA: El Patronat Municipal de Festes de Castelló podrà acordar, en cas de
rectores.
Per a l'aclariment de qualsevol dubte respecte del concurs, caldrà posar-se en contacte
per telèfon (964 232 658) o per correu electrònic (patronatdefestes@castello.es).
(document firmat electrònicament al marge)
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resultar necessari per al perfecte desenvolupament del concurs, modificar les bases

