
 

 

 

BASES REGULADORES DEL CONCURS PER A LA SELECCIÓ DEL PUNT DE LLIBRE 
DE SANT JORDI 2022 

 

1. Objecte  i normativa aplicable 

 

1.1. L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment del concurs per a la selecció dels 

dissenys de punt de llibre de Sant Jordi 2022 i la concessió d’un premi únic per categoria. 

 

1.2. L’atorgament del premi té caràcter voluntari i eventual, no genera cap dret a l’obtenció 

d’altres premis en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 

 

1.3. L’atorgament del premi es condiciona a la realització ja executada de l’activitat i té caràcter 

no devolutiu. 

 

2. Requisits que han de reunir les persones que participin en el concurs 

 

Podran participar en el concurs regulat per aquestes bases les persones físiques que reuneixin 

els requisits següents: 

 

a) Modalitat infantil, nens i nenes fins a 12 anys 

b) Modalitat adulta, persones majors de 13 anys 

 

3. Forma i termini de presentació dels dissenys 

  

3.1. Els dissenys s’han de presentar en format físic Din A3, de l’ 1 al 15 d’abril de 2022, de la 

següent manera: 

 

 

a) Sobre tancat que inclogui l’original de la seva obra, segons les especificacions 

assenyalades a l’apartat 4 d’aquestes bases, al dors del qual figurarà el text següent: “Concurs 

punt de llibre Sant Jordi 2022”. 

 En cap cas l’obra anirà signada i s’identificarà mitjançant el pseudònim de la persona autora, 

que es farà constar a l’anvers del cartell. 

 

b) Un segon sobre, més petit i dintre del primer, tancat que identifiqui la persona sol·licitant 

amb el pseudònim amb que ha signat l’obra, i els següents documents: 

 

1) Fotocòpia del document nacional d’identitat de la persona que presenta el disseny, 

telèfon i correu electrònic.  

2) Fotocòpia del document nacional d’identitat del pare, mare o persona que exerceix la 

tutela, en cas que la persona participant tingui 16 anys o menys. Telèfon i correu 

electrònic. 

 

3.2. La presentació dels dissenys del punt de llibre pressuposarà l’acceptació incondicional 

d’aquestes bases per part de les persones concursants. 

  



 

 

 

3.3 El format físic és deixarà a les següents botigues: 

 

 Nens i nenes - C/ Sant Martí, 93 

 Xavi Olivé Fotògraf - C/ Sant Antoni, 13 

 Opticalia Florit - Av. Catalunya, 58 

 Carmen i Ramon Perruqueria - C/ Sant Ramon, 186 

 Silvia art - Av. Canaletes, 11 

 

4. Característiques del cartell 

 

4.1. Cada persona participant només podrà presentar una única proposta. 

 

4.2. El dibuix ha de ser un disseny original i inèdit i no podrà ser adaptació o modificació 

d’obres anteriors.  Així mateix no podrà haver estat presentat o premiat en cap altre certamen. 

 

Les persones participants es responsabilitzen de que no hi hagi drets de terceres persones i 

seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.  Cerdanyola Comerç i Serveis 

no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual per part de les 

persones participants. 

 

4.3. El tema és de lliure elecció de la persona participant. 

 

4.4. Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció 

i la impressió a quadricromia.  No s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i 

volums enganxats. 

 

4.5. El cartell s’ha de presentar en suport físic amb les característiques següents: 

 

a) En suport físic, s’ha de presentar en una cartolina DIN A3, en format vertical. Les mides del 

dibuix seran 11 cmts d’ample per 40 cmts de llarg. 

 

4.6. Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses al 

concurs.  Així mateix, les obres que puguin resultar ofensives, discriminatòries o fomentar 

actituds cíviques inadequades, també seran excloses. 

 

4.7. Cerdanyola Comerç i Serveis passarà a ser el propietari legal de les obres que resultin 

guanyadores del concurs, i del disseny, i es reserva el dret de modificar, ajustar o adequar 

algun aspecte de la mateixa per adequar-la a les finalitats que li són assignades.  Cerdanyola 

Comerç i Serveis podrà reproduir i adaptar els cartells premiats als diferents formats. 

 

5. Procediment de selecció del cartell i d’atorgament del premi 

 

5.1. Un cop finalitzat el termini de presentació dels dissenys dels punts de llibre, es 

comprovarà que les obres presentades s’ajusten als requisits establerts per aquestes bases 

i, en el seu cas, es requerirà que s’esmeni o complementi el disseny. 

 



 

 

 

5.2. Un cop admesa la sol·licitud, el Jurat valorarà els cartells de conformitat amb els criteris 

establerts per aquestes bases. 

 

5.3. Tots els cartells presentats  que s’ajusten als requisits establerts seran distribuïts entre  

els comerços associats a Cerdanyola Comerç i Serveis per a ser exposats als aparadors 

d’aquestes botigues. 

 

5.4. L’entrega dels premis a les persones guanyadores es realitzarà divendres 22 d’abril de 

2022. A les 13:30 a la plaça Abat Oliba de Cerdanyola del Vallès. 

 

6. Jurat 

 

6.1. El Jurat estarà integrat per: 

 Un membre de la Junta de Cerdanyola Comerç i serveis 

 Un soci/a de Cerdanyola Comerç i Serveis 

 Un representant del món cultural 

 

6.2. Són funcions del Jurat: 

 

a) Decidir quins cartells són admesos al concurs. 

b) Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb els cartells presentats. 

c) Seleccionar els cartells guanyadors per categories del concurs i emetre el veredicte. 

 

 

6.3. Els acords del Jurat s’adoptaran per majoria simple de vots 

 

6.4. El Jurat es reunirà el dia 20 d’abril de 2022 amb l’objecte de prendre coneixement de les 

sol·licituds presentades de participació en el concurs, comprovar que les obres s’ajusten als 

requisits establerts per aquestes bases, requerir, en el seu cas, la subsanació i millora del 

disseny, i, en el seu cas, decidir si alguna de les obres presentades no s’admet la concurs de 

conformitat amb l’apartat 4.7 d’aquestes bases. Per últim seleccionar el cartell guanyador per 

les categories del concurs i emetre el veredicte. 

 

6.5. En el seu veredicte, el Jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat 

comunicativa, l’adequació a la temàtica festiva, el seu colorit i la versatilitat per adaptar-se a 

diferents formats. Així mateix, també tindrà en compte l’esforç, la vessant artística i 

l’originalitat. 

 

6.6. El veredicte del Jurat serà inapel·lable. 

 

7. Quantia del premi 

 

7.1. S’atorgarà un únic premi per categoria al cartell guanyador de 200 euros en vals de 

compra per als establiments de l’Associació Cerdanyola Comerç i Serveis. 

  



 

 

 

8. Drets sobre el cartell premiat 

 

8.1. El cartell premiat passarà a ser propietat de Cerdanyola Comerç i Serveis, que passarà a 

ser titular del mateix, i no podrà ser presentat en altres certàmens. 

 

8.2. L’obtenció del premi comporta la cessió dels drets d’explotació referits a reproducció, 

distribució, comunicació i transformació, per a qualsevol país del món i en qualsevol modalitat 

de transmissió, explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclusivament els mitjans 

audiovisuals, informàtics, multimèdia, telemàtics, etc., incloent-hi també la cessió d’aquests 

drets a terceres persones. 

 

El dret de transformació s’entén per al seu tractament informàtic en l’elaboració d’instruments 

de descripció i en cap cas suposarà l’alteració del material original. 

 

8.3. La cessió en exclusiva dels drets d’explotació esmentats a l’apartat anterior s’entén amb 

caràcter indefinit. 

 

9. Incidències 

 

Qualsevol incidència referida a l’aplicació d’aquestes bases serà resolta per la Junta de 

Cerdanyola Comerç i Serveis, llevat les que tinguin a veure amb el procediment de selecció 

del cartell guanyador, que seran resoltes pel Jurat. 


