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Bases del Concurs de Cartells per a les Falles d’Alzira 

Junta Local Fallera d’Alzira 
 

PRESENTACIÓ 

La Junta Local Fallera d’Alzira, a partir d’ara JLF, convoca el present concurs de 

Cartells per a les Falles de Sant Josep per al exercici 2022/2023, l’objectiu del qual 

serà promoure aquesta festa. Les bases del mencionat concurs es detallaran a 

continuació. 
 

BASE PRIMERA.  REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

Podran participar en el concurs tots els esbossos que es presenten dins del termini 

establert i complisquen les directrius detallades en les presents bases. 

La JLF es reserva el dret de rebutjar tots aquells originals que no complisquen 

aquestes bases en la seua totalitat. 

 

BASE SEGONA. TEMÀTICA I TÈCNICA 

Les obres presentades al concurs seran inèdites. Aquestes obres estaran 

relacionades amb la temàtica fallera i la tècnica a emprar serà escollida lliurement 

per l’autor, caldrà tenir en compte que la tècnica emprada puga reproduir-se 

digitalment. 
 

BASE TERCERA. FORMAT DE LES OBRES 

Les obres hauran de ser presentades ajustant-se a les normes DIN 467, en la 

seua modalitat DIN A2 (594x420 mm). Caldrà deixar una franja en la part inferior 

del cartell, on posteriorment s’afegirà l’escut de JLF i l’emblema del patrocinador 

del concurs, en el cas que hi haguera, com a úniques ensenyes o al·legories que 

puguen ser interpretades o definides com a símbol. En el projecte presentat caldrà 

incloure el següent text en valencià: 

FALLES D’ALZIRA, MARÇ DE 2023 

Festa d’Interés Turístic Nacional i Cultural 

Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO 

Junta Local Fallera d’Alzira 

Alzira Capital Cultural Valenciana 

 

En el revers de l’obra s’inclourà el lema de l’obra, per tal d’identificar-la 

posteriorment. 

 

BASE QUARTA. PRESENTACIÓ DEL ORIGINALS  
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S’entregaran els originals sense signar en un sobre tancat, què es dirigirà a la JLF 

amb la inscripció: “Concurs de Cartells de Falles 2022” i el lema del cartell. A més, 

s’inclouran dins del sobre: 

- Una còpia DIGITAL de l’obra presentada al concurs. 
 

- Un sobre tancat on estaran detallades les dades de l’autor. (La fitxa 

d’inscripció es pot trobar al final del document). 
 

BASE CINQUENA. TERMINI DE PRESENTACIÓ 

El termini de presentació de les obres comença amb la publicació d’aquestes 

bases i finalitza el dia 31 de Octubre de 2022, a les 22 hores. 

 

BASE SISENA. EL JURAT 

El jurat estarà compost per persones designades per la  JLF. 

La resolució final es donarà a conéixer en l´acte de l´exaltació de la fallera major 

d´Alzira 2023 el proper 05/11/2022 i  acontinuació via telefònica al seu autor. 

Aquesta decisió serà inapel·lable. 

 

BASE SETENA. EL PREMI 

Aquest concurs consta d’un únic premi, el qual consisteix en 300 euros per al 

gunayador ademés de  fer servir el projecte guanyador, amb la signatura del seu 

autor, com a cartell anunciador de les falles 2023 i a més s’utilitzarà com a portada 

del Llibre de Falles 2023 realitzat per JLF. D’altra banda,  

L’autor del cartell guardonat amb el primer premi haurà de presentar posteriorment 

una adaptació del mateix a format 16:9 per a projeccions en actes oficials, així 

com les tipografies i els patrons de colors per tal de poder fer adaptacions a 

cartells informatius o publicitaris. En qualsevol cas, perdrà tots els drets que hi 

poguera tindre envers la JLF, la qual es reserva el dret de l’edició i utilització del 

cartell sempre que ho considere oportú. 

JLF es reserva el dret a declarar desert el premi si les obres presentades no 

compleixen els requisits establerts, o la qualitat de les obres no fora adequada. 

 

BASE VUITENA. RETIRADA DE LES OBRES  

Les obres presentades a concurs que no resulten premiades o no hagen estat 

admeses a concurs podran ser recuperades pels seus autors des que es 

comunique el guanyador del concurs fins al 30 de Novembre. Una vegada finalitzat 

aquest termini no es podrà efectuar cap reclamació de devolució. 

 

BASE NOVENA. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA 

CONVOCATÒRIA 
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La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de totes les bases 

presents en aquest document. 

La JLF es reserva la potestat de resoldre totes aquelles qüestions que no estiguen 

reflectides en aquestes bases. 



Concurs de Cartells de Falles 2023 
 de la JLF d’Alzira 

 

Fitxa per a les dades dels autors 

 
 

 
Nom i cognoms de l’autor/a:________________________________________________ 

 

Adreça:______________________________________________Telèfon:____________ 

 

Localitat:_________________________________________ Codi postal:____________ 

 

Lema de L’obra:__________________________________________________________ 

Per la present accepte totes les condicions establertes a les bases del “Concurs de Cartells de Falles 2023”. 

Adjuntar una còpia del DNI de l’autor. 

 

 

 

 

 

  Alzira, ___ de/d’____________ de 2022 


