
PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

BASES  CONVOCATÒRIA “CONCURS DISSENY DE LA POLSERA OFICIAL DE LES 

FESTES DE LA MAGDALENA 2017”

1.- OBJECTIU.

El concurs de disseny de la polsera oficial de les festes de la Magdalena 2017 es 

promou  pel  Patronat  Municipal  de  Festes  de  Castelló  a  fi  de  donar  a  conéixer  i 

promocionar les festes fundacionals de la ciutat de Castelló de la Plana, d’acord amb el 

que preveu l’art. 1 dels estatuts del Patronat.

Les  presents bases regulen les actuacions a través de què es desenvolupa la 

convocatòria del concurs.

2.- PARTICIPANTS. 

Podrà prendre part en el concurs qualsevol persona física que així  ho desitge, de forma 

individual, presentat cadascuna un màxim de tres propostes.

Els dissenys que es presenten han de ser originals i  inèdits, i  no s'admetran dissenys 

premiats en altres concursos o exhibits públicament. 

3.- TEMÀTICA

Els participants en el concurs podran prendre part amb absoluta llibertat de tema, 

sempre relacionat amb les festes de la Magdalena, i procurant aportar un disseny modern i  

colorit.

4.- CONDICIONS GENERALS.

La participació en la convocatòria pressuposa l’acceptació de les seues bases.

Atès  que aquest  procediment  promou la  participació competitiva,  les  bases del 

concurs hauran de publicitar-se/comunicar-se de manera que quede garantida la seua 

difusió.

5.- CONDICIONS TÈCNIQUES

a. Mesures i format de presentació del disseny

Els dissenys han d’incloure’s en espai de fons blanc, proporcional en les mesures 

sol·licitades en una grandària A3 en format apaïsat.



En  aquest  espai  s’inclourà  el  disseny  de  la  polsera,  que  haurà  de  tindre  unes 

mesures, vist en horitzontal, de 340 mm de base x 15 mm d’alt, i utilitzant un màxim de huit  

colors.

Hauran de presentar-se en format imprés amb qualitat suficient.

b. Elements obligatoris

Els dissenys presentats hauran de tindre com a color predominant el  verd.

Hauran de contindre, de manera clara, distribuïts segons la creativitat de l’autor/a, la 

frase o referència següent:

MAGDALENA 2017

Festa d'interès turístic internacional 

6.-  FORMES  I  CONDICIONS  PARTICIPACIÓ.  LLOC,  TERMINIS  DE 

PRESENTACIÓ.

Els treballs seran presentats en les oficines del Patronat Municipal de Festes de 

Castelló, c/ Riu Sella 1 (Palau de la Festa) Castelló, en horari de 9 a 14 h. No s’acceptaran  

els treballs presentats en altres registres o per correu. 

Els originals hauran de ser presentats en sobre tancat tamany DIN-A3. 

En l’interior del sobre s’inclouran:

-El disseny que es presenta a concurs i el lema del treball.

-Un segon sobre tancat que contindrà en l’exterior el lema del treball i en l’interior 

es  farà  constar  el  nom i  cognoms,  domicili,  població,  data  de  naixement,  NIF/NIE  de 

l’autor/a, telèfon de contacte i una declaració firmada indicant que el treball és original i  

inèdit. (Annex I)

Els treballs seran entregats amb data límit 30 de novembre de 2016 a les 14 

hores, i es rebutjarà qualsevol treball amb data d’entrega superior a l’estipulada. 

A l’entrega dels treballs originals, s’entregarà una còpia de la sol·licitud presentada 

amb el número d’ordre i data de presentació, que serà necessària per a retirar els treballs 

no premiats.

7.- PREMIS.

Es concedirà un únic premi de MIL EUROS (1.000€)  al disseny seleccionat com a 

guanyador,  a  la  quantitat  del  qual  li  seran  aplicables  les  normes  legals  vigents  sobre 

tributació de premis.



El  disseny  premiat,  quedarà  en  propietat  del  Patronat  Municipal  de  Festes  de 

Castelló, per al seu ús exclusiu i reproducció per qualssevol mitjans,tant de l’Ajuntament o 

com de qualsevol dels seus organismes autònoms, sense necessitat d’autorització i sense 

cap cost.

L’autor del disseny premiat, haurà d’entregar l’arxiu en format digital editable abans 

de rebre el premi.

8.- JURAT.

Per a la valoració i selecció dels dissenys presentats, la presidenta del Patronat 

proposarà la designació d’un jurat format per les persones següents: 

Presidente/a: La presidenta del Patronat Municipal de Festes

Vocals: 

-President de la Junta de Festes

-Reina de les Festes 2017

-Un/a representant de la Universitat Jaume I

-Un/a representant de l’Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló

Secretàrio/a:  Un membre de la  Junta  de Festes que actuarà  amb veu però 

sense vot 

El  jurat,  una  vegada  constituït,  actuarà  subjecte  a  les  bases  aprovades,  a  la 

normativa legal d’aplicació i al seu propi criteri. El jurat, com a òrgan col·legiat, actuarà  

d’acord amb la regulació continguda en els articles 15 i següents de la Llei 40/2015. de 1  

octubre, de Règim jurídic del Sector Públic.

El jurat, en les seues funcions, aplicarà les bases aprovades, està facultat per a la 

seua interpretació atenent les indicacions del/la secretària/o,  i  per  a resoldre qualsevol  

reclamació que puga presentar-s'hi.

Cada membre amb dret de vot votarà a un màxim de cinc obres, atorgant-los una 

puntuació de l'1 al 5, sent 5 la puntuació màxima i no podent repetir cap de les puntuacions 

i introduirà la papereta en una urna. Serà nul qualsevol vot en què es puntuen més de 5 

obres o alguna de les puntuacions estiga repetida. Si  realitzat l'escrutini  existira empat 

entre les dos polseres més votades, es procedirà a una segona votació de desempat, 

únicament entre les dos obres més valorades. 

L’acta explicitarà el  nombre i identificació dels concursants admesos, reflectirà les 

qualificacions  conseqüència  de  la  valoració  dels  treballs  presentats,  així  com  el  més 

rellevant que puga succeir com les inadmissions per incompliment de les bases.

D’acord amb les puntuacions, el jurat decidirà el resultat del concurs, i assignarà el 

premi d'acord amb l'ordre de puntuació, o si és el cas, podrà declarar-lo desert si, al seu 



criteri, els dissenys presentats no s’ajusten a les bases o no reuneixen la qualitat suficient,  

justificant aquesta decisió en tot cas.

L’acta del jurat degudament rubricada pels seus membres és pública.

El jurat  decidirà el  premi  dins dels 10 dies següents a la finalització del termini 

d’admissió,la  decisió  de  mateix  serà  inapel·lable,  i  serà  publicat  en  la  pàgina  web de 

l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana www.castello.es admetent-se altres mitjans de 

publicitat, si és el cas.

9.- ENTREGA DE PREMIS.

Es realitzarà  en  acte  públic,  en  data  i  lloc  a  determinar  per  la  presidenta  del 

Patronat Municipal de Festes de Castelló.

10.- DRETS SOBRE ELS DISSENYS.

El  disseny  premiat,  quedarà  en  propietat  del  Patronat  Municipal  de  Festes  de 

Castelló,  per  al  seu ús exclusiu  i  reproducció per  qualssevol  mitjans,  sense necessitat 

d’autorització i sense cap cost.

El Patronat Municipal de Festes es reserva el dret a modificar el disseny premiat 

per  a  inserir  en  el  mateix  el  logotip  d'un  possible  patrocinador  de  la  polsera  de  la 

Magdalena .

Els treballs  no premiats es podran retirar, en les oficines del Patronat Municipal de 

Festes de Castelló, amb la prèvia presentació del rebut corresponent.

11.- DISPOSICIONS FINALS.

El  Patronat  podrà  acordar,  en  el  cas  de  resultar  necessari  per  al  perfecte 

desenrotllament del concurs, modificar les bases rectores.

Per a l’aclariment de qualsevol dubte respecte al concurs podran fer-ho al número 

de  telèfon  964  23  26  58,  o  bé  mitjançant  correu  electrònic  dirigit  a 

patronatdefestes@castello.es.

(Document firmat electrònicament al marge)

http://www.castello.es/


ANNEX I
FITXA DE DADES PERSONALS

Lema del treball: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Nom complet de l’autor/a:___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Domicili i població:__________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Data de naixement

_____/_____/___________

DNI

_______________________

Número de telèfon

________________________

Correu electrònic

________________________

Declaració que el treball presentat és original i inèdit

L’autor/a declara que l’obra 
és original i inèdita

Firma:
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