
XIV CONCURS DE CARTELLS DE FALLES TOMÁS FEMENIA 

PRIMERA 
La participació és lliure. Les obres han de ser originals i inèdites, i no hauran d’estar presentades ni 
premiades en altres concursos o certàmens. 

SEGONA 
Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeta la fotoreproducció i la 
impressió en quatre colors. No s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums 
enganxats. 

L’assumpte de les obres haurà de tenir en compte la festa que tracten d’anunciar: les falles de 
Gandia. Caldrà incloure al cartell les frases “Falles de Gandia 2022”, “Festes d’Interès Turístic” i 
“16,17,18 i 19 de Març”.El text haurà d’estar escrit en valencià i és indispensable que hi figure la 
marca de la Junta Local Fallera de Gandia, el logotip de l’Ajuntament de Gandia i el logotip de l’Àrea 
de turisme de l’Ajuntament de Gandia com a única ensenya o al·legoria que pogueren ser 
interpretades o definides com a símbols. Els logotips es podreu visualitzar i descarregar a la pàgina 
web www.fallesdegandia.org i també a l'enllaç https://bit.ly/3wEE7LC

Les mesures del cartell han de ser de 66 cm. de llarg x 46 cm. d’ample, més un espai blanc de 2cm. 
a cadascun dels costats que envolten el cartell. Aquestes mesures (en total, 70 x 50 cm) que no es 
poden modificar ni alterar, s’han de presentar per medi electrònic utilitzant el formulari d’enviament 
disponible a la web, en format per a PC, Freehand, Photoshop, (.tiff, o .jpg) incloent-hi les fonts 
tipogràfiques utilitzades i amb una qualitat de 350 d.p.i minim. 

Quedaran automàticament desqualificats els cartells que no complisquen un o més dels 
requisits d’aquestes bases. No s’admetrà cap treball amb errades a la seua retolació. 

TERCERA 
Caldrà omplir el formulari amb el títol del cartell i totes les dades personals del concursant: nom i 
cognoms de l’autor o autors, edat/s, adreça completa de l’autor o representant, telèfon de 
contacte, correu electrònic i un mínim currículum de l’autor o autors amb una declaració signada 
indicant que el treball és original i inèdit. 

No s’admetrà cap proposta que estiga signada o identificada amb qualsevol codi o marca gràfica al 
cartell. La presentació d’una inscripció on falten dades podrà ser motiu suficient per a la 
desqualificació del concursant. 
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La data registrada d’enviament del formulari sera la que indique la data I hora d’entrega. 
 
L’organització imprimirà les obres presentades per a ser exposades  posteriorment a ’entrega de 
premis, però es reserva el dret de no acceptar les propostes que vulneren drets de propietat 
intel·lectual i industrial aliens o que siguen deslleials, que atempten contra la dignitat de les persones 
o vulneren els drets constitucionals així com no imprimir aquelles que el jurat poguera considerar que 
no arriben a una qualitat minima o imprimir totes o part de les obres presentades en un format o 
mesura distinta a la original. 

 
QUARTA 
Les obres es lliuraran per medi electronic mitjançant el formulari disponible a la web, abans del dia 
29 de novembre, data límit de recepció abans de les 21:00h.. 

 
CINQUENA 
Es seleccionarà un cartell guanyador i un màxim de 2 finalistes. El premi del guanyador està dotat 
amb 600€ i serà lliurat al Museu Faller de Gandia el dia 3 de desembre de 2021. Aquest premi 
inclourà la retenció a compte de l'IRPF. 

 
La no assistència a l’acte d’entrega de premis de l’autor o autora o en el seu cas de la persona 
degudament autoritzada sense acord previ de l’organització significarà la renúncia al premi 

 
SISENA 
El jurat qualificador estarà format per 3 persones del món de les arts, per professionals del disseny 
gràfic i la fotografia i per membres de l’organització. Les obres estaran exposades al Museu 
Faller de Gandia durant el mes de desembre- gener. El jurat es reserva la potestat, si és  
necessari, de seleccionar prèviament els dissenys admesos a concurs. 

 
El Jurat, per a formular la seva proposta de concessió de premis, valorarà, a més de la concepció, 
la seva qualitat gràfica o plàstica, la seva eficàcia anunciadora o informativa i les seves condicions 
de reproducció. 

 
Les decisions del Jurat seran sempre inapel·lables. Els concursants, pel fet de participar en aquest 
concurs, renuncien expressament a l’exercici de tot tipus de reclamacions contra les resolucions del 
jurat. 
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Es podrà declarar desert el premi en cas de considerar que cap dels treballs presentats reuneixen 
els mèrits suficients per a ser premiats. Si es dóna aquesta circumstància, el jurat podrà optar per la 
selecció d’un dels treballs presentats, per ser utilitzat com a cartell anunciador de les falles de 2022, 
i en aquest cas seria premiat només amb 300 euros. 

 
VUITENA 
El cartell guanyador serà propietat de La Junta, que el podrà editar en qualsevol format i en 
exclusiva sempre que ho crega convenient. L’autor renunciarà a qualsevol dret de publicació i 
difusió, si bé se li reconeixerà la propietat intel·lectual en qualsevol cas. 

 
La persona guanyadora no podrà fer ús comercial de l’obra premiada excepte aquell que siga per a 
la pròpia promoció professional, i en tot cas esmentant el premi aconseguit amb el lema “Cartell 
premiat al XIV Concurs de Cartells de Falles de Gandia Tomàs Femenia”. Qualsevol altra 
aplicació haurà de ser convinguda de mutu acord entre la persona guanyadora i la Federació de 
Falles de Gandia. 

 
La Federació de Falles de Gandia queda facultada per a introduir qualsevol modificació en els 
cartells premiats si existira alguna dificultat tècnica per a la seva impressió o per a introduir algun 
text o logotip dels que figuren inicialment en aquestes bases, prèvia consulta a l’autor. 

 
A més, donat què les Falles són bé immaterial de la humanitat per la UNESCO, es podrà introduir 
el logotip o text commemoratiu al cartell guanyador. 

 
La Junta adquirirà els drets d’explotació de la proposta guanyadora per temps indefinit, i per àmbit 
mundial, incloent els drets de: reproducció, distribució, comunicació pública, i transformació de 
l’obra atenent al que estableixen aquestes bases. 

 
Les obres presentades no seran tornades 

 
Totes aquelles qüestions que no estiguen reflectides en aquestes bases seran resoltes per la Junta 
Local Fallera de Gandia. 

 

Gandia, octubre de 2021 
 
Federació de Falles Junta Local Fallera de Gandia 
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