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1r CONCURS DE CÒMICS de Vilafant 

Bases del concurs 
1. Participació 

• Poden participar totes aquelles persones que siguin majors de 12 anys.  

• La participació pot ser individual o en grup, i el nombre d’obres per autor/a és il·limitat. 

 

2. Temàtica, tècnica i disseny 

• La temàtica, tècnica i disseny són lliures.  

• Els treballs han de ser originals i  

• Poden ser en color o en blanc i negre.  

• L’Ajuntament de Vilafant no es fa responsable del contingut de les obres. No obstant, es reserva 

el dret de desqualificar del concurs aquelles obres el contingut de les quals es consideri, per raons 

justificades, inapropiat.  

 

3. Característiques de l’obra 

• L’extensió mínima de les obres serà de quatre pàgines en mida DIN-A5 o DIN-A4 a lliure elecció, 

una de les quals pot ésser “portada”.  

• Es poden entregar tant en format fanzine com en fulles individuals d’una sola cara:   

o Al format fanzine caldrà indicar el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor/a o conjunt 

d’autors/es a la portada o a la darrera pàgina.  

o  A les fulles individuals caldrà especificar el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor/a o 

conjunt d’autors/es a la part posterior de cada pàgina. 

• En qualsevol dels casos, totes les pàgines han de ser numerades. 

• L’autoria no ha d’aparèixer a l’obra, sinó que totes les candidatures hauran de presentar un sobre 

annex tal i com s’especifica a l’apartat següent d’aquestes bases. 

 

4. Termini i lloc d’entrega 

• El termini per presentar les obres expira el divendres 28 de febrer de 2020 a les 14.00h.  

• Les entregues s’han de fer efectives a l’Ajuntament de Vilafant en horari d’atenció al públic i caldrà 

adjuntar dos sobres amb la següent documentació:   

a. Sobre amb el contingut de l’obra: 

o Obra original 

b. Sobre amb les dades de contacte: 

o Fotocòpia del DNI o NIE de tots/es els/les autors/es 

o Annex I (i Annex II en cas de ser menor d’edat) 

• En tots dos sobres caldrà especificar, a la part davantera, el pseudònim i el títol de l’obra.  

 

5. Premis 

• 80€ a ingressar en un compte corrent a nom del guanyador/a (o un d’ells si és grupal) 

• “Val” de 60€ en DOMESTIKA, per gastar-los en diferents cursos online impartits per artistes 

professionals de la il·lustració i el còmic  
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• Publicació del còmic guanyador a la revista Veïns de Vilafant (l’Ajuntament es reserva el dret de 

no publicar-lo si es considera que el contingut no és apte per a tots els públics, cercant aleshores 

una publicació alternativa) 

• Possibilitat de crear el cartell pel concurs de l’any següent, si s’escau 

 

6. Jurat 

• Les obres seran valorades per un jurat format per representants de l’Ajuntament i de l’Àrea de 

Cultura, incloent-hi persones relacionades amb l’àmbit de la il·lustració i el dibuix.  

• El jurat estarà facultat per a resoldre les incidències no previstes en aquestes bases. 

 

7. Veredicte  

• El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dilluns 16 de març a la pàgina web 

www.vilafant.cat.  

• Els guanyadors podran recollir el seu premi a l’Ajuntament a partir del divendres 20 de març en 

el termini d’un mes  

• L’Ajuntament es compromet a informar dels resultats del veredicte per correu electrònic a tots els 

participants. 

• El jurat es reserva el dret de considerar desert el premi si considera insuficient la qualitat de les 

obres en el seu conjunt. També es reserva el dret de desqualificar qualsevol obra premiada amb 

anterioritat i de reclamar, si s’escau, el premi atorgat, atès que, tal i com s’indica a l’apartat 2) 

d’aquest document, les obres han de ser originals i inèdites.  

 

8. Drets intel·lectuals 

• Totes les obres que es presentin són propietat de la persona creadora, la qual cedirà a 

l’Ajuntament de Vilafant la possibilitat de poder-les publicar (sempre indicant l’autoria) en qualsevol 

format físic o digital, sense ànim de lucre i amb la finalitat de promoure el món del còmic i les 

persones que n’han participat.  

• Les obres premiades originals passen a ser propietat de l’Ajuntament de Vilafant en exclusivitat.  

 

9. Recollida obres 

Els participants no premiats poden recollir les seves obres a l’Ajuntament de Vilafant en horari d’atenció 

al públic presentant qualsevol document d’identificació en vigor a partir del 20 de març, expirant el termini 

el de recollida el 20 de maig del 2020, després d’aquesta data, l’original passa a disposició de 

l’Ajuntament.   

10. Acceptació bases 

La participació en el concurs implica la total acceptació de les bases recollides en aquest document.  

11. Protecció de dades 

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa als 

participants d’aquest concurs que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat titularitat 

de l’Ajuntament, amb la finalitzar de realitzar la gestió d’aquest acte sociocultural, com també per a la 

tramesa d’informació d’altres actes i activitats socioculturals que organitzi o recolzi l’Ajuntament de Vilafant 

i puguin ser del vostre interès. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una 

instància presentada en el Registre de l’Ajuntament de Vilafant.  
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ANNEX I 
Declaració responsable i d’acceptació de bases del concurs 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Declaro, sota la meva responsabilitat, que soc l’autor/a de l’obra presentada i tinc tots els drets 

intel·lectuals sobre aquesta; que aquesta obra no ha estat premiada amb anterioritat a cap altre 

concurs i que és inèdita.  

Documentació  

Nom i Cognoms, DNI i Edat de tots/es els/les autors/es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcció  

Localitat  

Província  

Telèfon  

Correu electrònic  

Títol de l’Obra (indicar si es comparteix o no autoria) 
 
 

Pseudònim  

 

A......................., a.........d....................del 20..... 

 

Signatura/es 
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ANNEX II 
Autorització per a la participació de les persones menors d’edat al concurs.  

 

El/la Sr/a .................................................... amb DNI....................................., com a mare, pare o tutor/a 

legal de ......................................................., l’autoritzo a participar en el Concurs de Còmics organitzat per 

l’Ajuntament de Vilafant.  

 

A......................., a.........d....................del 20....... 

 

Signatura 

 


