
Bases del concurs de cartells de Festa Major 2020 de Santa Cristina d’Aro 

1- Objectiu: 
a. L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro convoca a Concurs el Cartell de Festa Major 2020 

per a obtenir la imatge gràfica de la Festa Major de Santa Cristina d’Aro per a la edició 
del 2020.  

 
2- Participants 

a. Pot presentar‐se al concurs qualsevol persona (major de 16 anys.) 
b. Els treballs han de ser individuals. 
c. Es poden presentar un màxim de 2 obres per participant 

 
3- Covid-19 

a. En cas que l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020 o altres mesures 
adoptades per l’estat facin impossible la realització de la Festa Major 2020,  
l’Ajuntament podrà declarar nul el concurs, encara que el jurat hagi decretat un treball 
com a guanyador. En aquest cas, l’ajuntament retornarà la obra guanyadora al seu 
autor/a i aquest/a perdrà el dret a percebre l’import especificat a l’apartat 8 
d’aquestes bases. 

 
4- Característiques tècniques dels treballs: 

a. El cartell s’ha de presentar: 
a. En format digital, en CMYK a 300 p.p, en PSD, AI o PDF i en tamany DIN A-3 i 

DIN A-4, adjuntant si cal, la tipografia utilitzada. 
b. En versió impresa (Només en el cas d’aixecament de l’Estat d’alarma) sobre 

suport rígid, com el cartró ploma o similar, en format DIN A-2 i disposició 
vertical. Les obres que es presentin amb cartolina com a mitjà de suport 
quedaran automàticament desqualificades. 
 

b. Es pot utilitzar qualsevol tècnica que es consideri més adequada per a la seva 
realització (il·lustració, fotografia, etc.) 

c. En el cartell hi ha de figurar el text següent: FESTA MAJOR 2020 SANTA CRISTINA 
D’ARO del 18 al 26 de juliol de 2020, i ha de contenir el logotip de l’Ajuntament de 
Santa Cristina d’Aro i el de la Diputació de Girona que es podran descarregar al web: 
www.santacristina.cat   

 
5- Criteris de valoració: 

a. El jurat seleccionarà el millor treball original i inèdit, que serà el guanyador del cartell 
de la Festa Major 2020. 

b. Per a la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte, de forma 
prioritària, els criteris següents: 
- Originalitat 
- Qualitat tècnica 
- Qualitat artística 
- Transmissió de valors positius vinculats a la celebració de la Festa Major. 

c. L’obra presentada ha de ser original i inèdita, i creació pròpia de l’autor/a que la 
presenta. En cas d’utilitzar una tècnica que inclogui la utilització de fotografies o 
materials que continguin drets d’autor, caldrà acreditar-ne la seva autoria i la seva 
cessió explícita dels drets d’imatge per al cartell per part de l’autor o autors. 

 
6- Presentació de les obres: 

a. Cada participant pot presentar un màxim de 2 obres originals. 

http://www.santacristina.cat/


b. Els cartells presentats han de ser anònims i no signats - S’hauran de presentar amb 
pseudònim escrit al dors del cartell - Juntament amb el cartell s’haurà de presentar un 
sobre tancat. A l’exterior hi constarà només el pseudònim. A l’interior del sobre s’hi ha 
d’incloure:  
- Nom i cognoms  
- Telèfon de contacte  
- Adreça electrònica  
- Una còpia del DNI 

c. Els treballs s’han de presentar abans del dia 17 de juny de 2020 a les 13.30h a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Plaça Catalunya, 1 – 
17246 Santa Cristina d’Aro).  
 

7- Jurat i veredicte: 
a. El veredicte del jurat es farà públic el divendres 26/6/2020 a través de les xarxes 

socials i la web www.santacristina.cat.  
b. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs, com també de resoldre 

qualsevol imprevist. 
 

8- Característiques del premi: 
a. El premi s’atorgarà a l’obra guanyadora i serà remunerat en 300 € que serà lliurat el 

dia del pregó de la Festa Major. 
 

9‐ Propietat dels treballs: 
a. La propietat intel·lectual del treball guanyador correspondrà als seu autor/a. 
b. Això no obstant, la selecció com a guanyador comportarà  la cessió exclusiva i gratuïta 

de l’obra, en favor de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, de tots els drets de 
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per qualsevol modalitat, 
mitjà o format, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia i els 
telemàtics. 
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro podrà exercir els seus drets lliurement, sense 
limitacions de tipus temporal o territorial, ni de cap altre, sense que en cap cas sigui 
necessària l’autorització de l’autor/a, el qual no tindrà dret a cap tipus de 
remuneració, percepció, participació, compensació ni indemnització per raó d’aquell 
exercici ni de la cessió de drets. 

c. L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro podrà exposar els cartells participants en una de 
les sales municipals de Santa Cristina d’Aro. Les obres no premiades es podran recollir 
a partir del dia 2 de setembre a les oficines de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro. 
 

10- Obligacions dels participants: 
a. La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases. 
b. L’incompliment per part del guanyador de les obligacions resultants d’aquestes bases 

donarà lloc a la cancel·lació de les obligacions assumides per l’Ajuntament de Santa 
Cristina d’Aro, en especial, la de pagament del premi. 

 
 

http://www.santacristina.cat/

