
bases

NOM

COGNOMS

NIF / NIE

DATA DE NAIXEMENT

ADREÇA

CP. I POBLACIÓ 

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

(Cal adjuntar la còpia del NIF o NIE)

Declaro conèixer i acceptar les bases. 

No he participat en cap altre concurs amb el treball presentat.

En cas de resultar guanyador/a cedeixo, de forma no exclusiva, a 
l’Ajuntament de VILAFRANCA del Penedès, els drets de propietat 
intel•lectual corresponents a l’explotació de l’obra. L’Ajuntament 
es reserva el dret de publicar i/o editar les obres i podrà fer-ne ús 
d’aquestes segons el seu interès i sense ànim de lucre, amb la finalitat 
de promoure el còmic, el concurs i les persones que hi ha participat.

VILAFRANCA del Penedès,           de/d’                                          de 2011.

Signatura

Les dades que consten en aquest formulari s’incorporen a un fitxer 
que està subjecte al que estableix la LOPD (LO 15/1999, de protecció 
de dades de caràcter personal). Aquestes dades s’utilitzaran en les 
comunicacions d’aquest Ajuntament amb la persona interessada, 
qui podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
davant el responsable del fitxer mitjançant sol·licitud presentada 
en el Registre general d’aquest Ajuntament. A més, l’Ajuntament es 
compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de 
l’usuari, excepte quan sigui necessari per dur a terme la gestió que es 
sol·liciti o quan la llei així ho obligui. 

FITXA D’INSCRIPCIÓ 
AL 2n CONCURS DE CÒMICS  
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS

Mitjà col·laborador:



PRESENTACIÓ
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès convoca el 2n Concurs de Còmic 
“OPERACIÓ CÒMIC” dirigit a la població jove amb l’objectiu de promoure la 
creació juvenil i l’art del còmic, tot oferint-los-hi un espai on poder presentar 
les seves propostes creatives.

PARTICIPANTS
Hi poden participar totes aquelles persones joves residents a Catalunya 
d’entre 12 i 30 anys (amb data de naixement entre els anys 1981 i 1999), 
individualment o per equips.
S’estableixen 2 categories:
A. de 12 a 17 anys.
B. de 18 a 30 anys.

CONDICIONS DE 
PRESENTACIÓ
1) El tema és lliure, d’acord amb l’establiment dels premis que es descriuen 

en el punt 4 d’aquestes bases.

 El contingut de les obres no podrà atemptar contra la dignitat de les 
persones i dels animals. 

2) Les obres que es presentin hauran de ser originals inèdites, no premiades 
en altres concursos.

3) La tècnica i el disseny del còmic és lliure. Cada pàgina haurà d’anar 
numerada i la primera pàgina haurà de constar-hi el títol.

4) El format de l’obra pot ser a una tinta o en color, dimensions DIN A-4 i amb 
una extensió màxima de fins a 6 pàgines per una sola cara. 

 Cal lliurar una còpia en paper i una altra còpia en digital en un CD. La còpia 
en digital cal presentar-la en dos formats: en format tiff i en format pdf, 
amb una resolució mínima de 300 ppp. 

5) Llengua: en cas d’haver-hi text, aquest haurà de ser en català.

6) Les obres s’han de lliurar dins un sobre tancat, paquet o similar. En el 
seu exterior hi haurà de constar la següent informació: Ref. CONCURS 
OPERACIÓ CÒMIC i pseudònim de la persona participant. 

 A l’interior del sobre també s’hi haurà d’incloure un segon sobre amb la 
fitxa d’inscripció signada i una fotocòpia del NIF o NIE.

 Per a més informació podeu dirigir-vos a l’Oficina Tècnica de Joventut de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (c/ Galceran, 5, baixos) trucant 
al telèfon 938 920 808; o bé a través del correu electrònic joventut@
vilafranca.org.També podeu trobar les bases del concurs a les adreces 
web següents: www.siaj.net i www.vilafranca.cat/cultura

JURAT i VEREDICTE
La selecció i atorgament dels premis anirà a càrrec d’un jurat, nomenat a 
l’efecte i format per persones relacionades amb el món de l’art i del disseny, 
joves cread@rs de diferents disciplines artístiques i una persona representant 
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

La publicació del veredicte i el lliurament dels premis es farà en un acte 
públic al voltant del dia 23 d’abril de 2011, en el marc dels actes de 
celebració de la Diada de Sant Jordi - Dia Internacional del Llibre.

A l’acte públic es convidarà personalment a tothom que hi hagi participat 
mitjançant el telèfon i/o el correu electrònic.

La decisió del jurat serà inapel•lable i es reserva el dret de declarar desert 
qualsevol dels premis, si considera que la qualitat de les obres presentades 
és insuficient.

LLOC I TERMINI DE 
PRESENTACIÓ
Les obres participants es poden fer arribar personalment o per correu postal a:

Oficina Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
C/ Galceran, 5, baixos
08720 Vilafranca del Penedès
Horari: de dilluns a divendres, de les 12 a les 14 hores.

SIAJ – Servei d’Informació i Assessorament per a Joves.
C/ Font, 43, baixos
08720 Vilafranca del Penedès
Horari: de dilluns a divendres, de les 11 a les 14 hores; i dilluns i dimecres, de les 
17 a les 20 hores.

El termini de presentació dels treballs és el divendres, 14 de març de 2011, a 
les 14 hores.
Seran acceptats tots els treballs que portin aquesta data en el mata-segells de 
Correus.

DRETS
Amb els treballs presentats i posteriorment seleccionats pel Jurat, l’organització es 
reserva el dret de realitzar una exposició itinerant divulgativa i promocional sobre 
el còmic. Un cop finalitzada l’exposició, les obres originals seran retornades a les 
persones participants que així ho sol•licitin, excepte les obres guanyadores.

Les persones que així ho sol•licitin podran recuperar les seves obres en el termini 
de 2 mesos a partir de la data de lliurament dels premis a l’Oficina Tècnica de 
Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Totes les obres que es presentin són propietat de l’autor@ i aquest cedirà a 
l’ajuntament, amb carácter no exclusiu, els drets d’explotació. L’organització es 
reserva el dret de publicar i/o editar les obres i podrà fer-ne ús d’aquestes segons el 
seu interès i sense ànim de lucre, amb la finalitat de promoure el còmic, el concurs 
i les persones que hi ha participat.

La participació en el concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització 
i/o el Jurat.

PREMIS
Categoria A:1r Premi "Operació Còmic": -1 ordinador portàtil mini-32 forfets d’art (sessions de dues hores com 

alumne lliure en un taller o especialitat a escollir) de l’EMA Arsenal valorat en 176 € (Per consultar l’oferta: www.arsenal.cat)-1 lot de còmics valorat en 170 €2n Premi i menció especial:-1 IPOD NANO-1 lot de còmics valorat en 170 €
Categoría B: 1r Premi "Operació Còmic": - 600 €-1 curs de còmic a l’Escola Joso valorat en 260 €(www.escolajoso.com)- 1 lot de còmics valorat en 170 €2n Premi i menció especial: - 250 €-1 lot de còmics valorat en 170 €Premi al millor Jove Autor@ Local:- 300 €- Publicació d’un treball i entrevista al setmanari comarcal  El 3 de Vuit.-1 lot de còmics valorat en 170 €

La Llibreria Odissea, Norma Editorial, Editorial 
Planeta DeAgostini, Edicions Glénat, Edicions La 

Cúpula i Edicions El Jueves dotaran amb un lot de 
còmics variat als treballs guanyadors. Norma Editorial dotarà d’un llibre de la col•lecció 

Escuela de Manga a tots els participants del concurs. Els premis estan subjectes a la retenció  fiscal corresponent.Les persones participants no podran  beneficiar-se de més d’un premi.


