
 
 
  
 

 
C a r r e r   M a j o r ,   8 8  

4 6 9 7 0   A l a q u à s   ( V a l è n c i a )  

Tel.  96 151 94 00 / Fax  96 151 94 03 
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CONCURS DE CARTELL DE FALLES 2013 

 

Baix el patrocini de la Junta Local Fallera d’Alaquàs, es convoca el present concurs de Cartells 
per a les falles de Sant Josep, d’acord amb les següents BASES: 
 
1. En aquest concurs poden participar totes les persones interessades en el mateix. L’objectiu 
del concurs és seleccionar el Cartell Oficial per a publicitat de les Falles d’Alaquàs 2013. 
 
2.  Els originals seran inèdits i amb un tema relacionat amb les Falles, de tècnica lliure havent 
de portar imprescindiblement en el cartell l’escut de Junta Local Fallera d’Alaquàs com únic 
símbol, ensenya o al·legoria que poguera ser interpretada o definida com símbol. 
 
3. El text haurà d’estar escrit en valencià, constant en el mateix, únicament, la llegenda 
“Falles a Alaquàs” - “Març 2013” – “Junta Local Fallera Alaquàs”. 
 
4. El dibuix s’haurà de presentar en paper imprès, amb unes dimensions de 30x40 cm o un A3 i 
en format electrònic (arxiu .jpg) amb una resolució mínima de 300 ppp. Tot i això serà 
important a l’hora de la selecció del guanyador la qualitat gràfica i la facilitat amb que podran 
realitzar-se les còpies i impressions del mateix. 
 
5. Només es podrà presentar un cartell per participant. 
 
6. Tindran opció al concurs tots els esbossos que es presenten dins del termini i d’acord amb 
les normes establertes en les bases. 
 
7. Serà potestat de JUNTA LOCAL FALLERA rebutjar els originals que no complisquen en la seua 
totalitat les presents bases. 
 
8. Els originals hauran d’entregar-se sense firmar i fins la selecció final serà anònim. Així, cada 
participant haurà d’adjuntar al cartell un sobre tancat amb el LEMA escrit per fora, i dintre cal 
adjuntar la fitxa d’inscripció amb el lema, el nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte, DNI i 
signatura del participant. 
 
9. Els cartells presentats a concurs es poden entregar al Departament de Cultura i Festes de 
l’Ajuntament d’Alaquàs (c/ Antonia Mare Oviedo, núm. 5) de dilluns a divendres de 9 a 14 h i 
dijous de 16:30 a 19 h i el dilluns de 22 a 24 h al lloc de celebració de la reunió de JLF.  
El termini finalitza el dilluns 11 de febrer a les 23 h i haurà d’ajuntar-se la inscripció al 
“Concurs de Cartell de Falles 2013”. 
 
10. Es donarà a conèixer el guanyador el dimarts 19 de febrer a la web de l’Ajuntament 
d’Alaquàs (www.alaquas.org) i al blog de JLF d’Alaquàs (http://blogs.alaquas.net/jlf). 
L’entrega del premi i la presentació oficial del cartell es durà a terme en la inauguració de 
l’Exposició del Ninot que organitza Junta Local Fallera d’Alaquàs el diumenge 3 de març. 



 

 
11. El cartell guardonat amb el premi, firmat pel seu autor, quedarà inclòs en el Llibre de 
Falles 2013 i quedarà en propietat de Junta Local Fallera d’Alaquàs, que es reservarà el dret 
de la seua edició sempre que ho considere oportú, perdent l’autor tots els drets que sobre el 
mateix poguera tindre. 
 
12. El jurat estarà designat per la Junta Local Fallera. 
 
13. La resolució del Jurat serà inapel·lable. Si per estimació del Jurat en els esbossos 
presentats, no hi haguera un mínim de qualitat artística, aquest podria declarar desert el 
Concurs. 
 
14. El premi consistirà en una placa commemorativa en reconeixement a la labor artística. 
 
15. La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de les bases. Totes les 
qüestions que no estigueren reflectides en aquestes bases seran resoltes per la JUNTA LOCAL 
FALLERA. 
 

Alaquàs, 21 de gener de 2013 
JUNTA LOCAL FALLERA                                                                                                

 
 
 
MODEL OFICIAL DE L’ESCUT DE JUNTA LOCAL FALLERA D’ALAQUÀS: 
 
 
 
 

 
FITXA D’INSCRIPCIÓ 

 
Concurs de cartells de falles 2013 (Junta Local Fallera Alaquàs)  

 
NOM:__________________________________  COGNOMS:___________________________________________ 
 
ADREÇA:____________________________________________________  TELÈFON:______________________ 
 
LOCALITAT:____________________________________________________CP:__________________________ 
 
LEMA DE L’OBRA:____________________________________________________________________________ 
 
Per la present, la persona que signa accepta totes les condicions i bases establertes al “concurs de cartells de falles 
2013” 
                                                         
                                                            DNI: _____________________ 
 
               SIGNATURA: 


