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1. Objecte 

Aquestes bases tenen com objecte regular la convocatòria del Concurs del Cartell i la Imatge 
Gràfica de la Festa Major del Catllar, per tal d’utilitzar aquesta imatge com a identificativa de les 
festes majors del municipi. 

2. Tema 

El tema són els elements característics de la Festa Major del Catllar, l’obra ha de ser original 
i inèdita. 
Les obres que presentin actituds contràries als valors cívics i culturals de la festa seran 
desqualificades.  
També seran desqualificades les obres que incloguin elements relacionats amb el consum 
d’alcohol tals com ampolles, copes o noms de marques comercials. 

3. Premi 

Hi ha un únic premi per l’obra guanyadora per un import de 200€ en vals de consum a comerços 
i establiments de restauració del municipi. 

4. Tècnica i característiques 

La tècnica és lliure però el disseny ha d’estar vectoritzat, per tal que sigui apte per a la seva 
reproducció en quadricromia. No serà admesa la utilització de tintes metal·litzades, fluorescents 
o relleus enganxats. 
El format de l’obra ha de ser en DIN A3. 
El disseny de l’obra ha d’incloure obligatòriament, sense cap modificació, el text: “Festa Major 
del Catllar 2020” 

5. Condicions d’edició posterior. 

L’obra guanyadora restarà propietat de l’Ajuntament del Catllar. 
L’obra guanyadora s’editarà amb una franja d’uns 5 cm que inclourà l’escut del Catllar. 
El nom o firma de l’autor guanyador s’inclourà en el cartell, sempre que l’autor no indiqui el 
contrari. 
L’Ajuntament del Catllar es reserva el dret d’incorporar-hi text en el cartell, com la data, 
localització o algun tipus d’informació referida a la festa. 
A més del cartell, l’obra guanyadora es podrà utilitzar com imatge de Festa Major al programa 
d’actes, a la samarreta, als gots o a altres articles de marxandatge promocional d’aquestes 
festes. 

6. Termini i presentació 

L’obra s’haurà de presentar presencialment a l’Ajuntament del Catllar en horari d’atenció al 
públic del 6 al 17 de juliol de 2020. Plaça de la Vila, 1. 43764 El Catllar. Tarragona. 
Per formalitzar la presentació de l’obra s’ha d’entregar l’indicat a la següent llista: 

- L’obra en format DIN A3, sobre un suport rígid per tal de facilitar l’exposició. Al dors ha 
d’anar identificada amb un pseudònim. 

- L’obra en format digital PDF, JPG, PNG o TIFF a 300pp, en suport USB, identificat amb 
el mateix pseudònim, que s’entregarà a l’Ajuntament  

- Un sobre tancat, on ha de figurar el mateix pseudònim amb el qual s’ha signat l’obra i el 
text “Concurs de Cartells de Festa Major del Catllar 2020”. A l’interior del sobre ha d’haver 
un document amb les dades de l’autor: nom, cognoms, DNI, adreça postal, número de 
telèfon i correu electrònic 



             
                

  

7. Jurat 

El jurat estarà format pels regidors de l’Ajuntament del Catllar els quals podran assessorar-se 
amb especialistes en disseny. 
 
El premi pot quedar desert en cas que cap de les obres presentades no reuneixin les condicions 
de les bases o la qualitat suficient. 
 
La decisió del jurat no podrà ser qüestionada legalment. 

8. Veredicte 

El veredicte es farà públic el 24 de juliol de 2020 a través de la pàgina web i les xarxes socials 
de l’Ajuntament del Catllar. 

9. Recollida d’obres 

Les obres que no resultin guanyadores podran ser recollides a les oficines de l’Ajuntament del 
Catllar, en horari d’atenció al públic, de l’1 al 12 d’agost de 2020.  En cas contrari, es considerarà 
a tots els efectes que l’autor renuncia a l’obra i aquesta restarà en propietat de l’Ajuntament del 
Catllar. 

10. Condicions generals 

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i l’autorització a 
l’Ajuntament de Catllar per a la reproducció d’aquesta obra.  
 
Els concursants es responsabilitzen totalment que no existeixin drets a tercers en les obres 
presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge.  
 
L’Ajuntament no es fa responsable dels desperfectes o danys que puguin ocasionar-se en les 
obres presentades. 
 
Queda totalment prohibit promocionar les obres presentades al concurs a través de qualsevol 
mitjà abans que es publiqui el veredicte. L’incompliment d’aquesta condició suposarà la 
desqualificació del concurs. 
 
Els concursants autoritzen la publicació de les obres i de les imatges captades en qualsevol acte 
relacionat amb el concurs o l’entrega de premis, a traves dels diferents mitjans que l’Ajuntament 
consideri oportuns, incloses les xarxes socials, a fi de la promoció del concurs. 
 
Les dades de caràcter personal proporcionades dels concursants, seran incorporades a una base 
de dades anomenada “BD Concurs de Cartells de Festa Major” i seran utilitzades únicament per 
comunicacions relacionades amb aquest concurs i posteriors edicions. El concursant podrà 
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’Ajuntament 
del Catllar, plaça de la Vila, 1 43764 El Catllar. 


