
BASES ESPECÍFIQUES DEL 19è CONCURS COMARCAL DE CARTELLS 
"DIA MUNDIAL SENSE TABAC - 31 DE MAIG DE 2020:

Preliminar

Atès que el dia 31 de maig ha estat designat Dia Mundial sense Tabac per part de l'Organització Mundial
de la Salut amb la finalitat de sensibilitzar la població sobre els danys per a la salut que comporta el
consum de tabac, i per tal d'estimular la reflexió al voltant de la necessitat d’evitar la iniciació i el consum
entre els adolescents i joves. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, dins del marc de les activitats del
Programa  Comarcal  de  Prevenció  de  Drogodependències  convoca  el  19è Concurs  Comarcal  de
Cartells del “Dia Mundial Sense Tabac”, amb el lema El tabac i la seva indústria no ens manipulen!
adaptat de l’original «Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and
nicotine  use»)  https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/05/31/default-calendar/world-no-
tobacco-day-2020-protecting-youth-from-industry-manipulation-and-preventing-them-from-tobacco-and-
nicotine-use

BASES

1) Objecte

L'objecte del Concurs és atorgar un ajut econòmic al guanyador del concurs comarcal de cartells. 

Hi  podran participar  els alumnes d’ESO dels centres d'ensenyament  de la Comarca.  La participació
podrà ésser a títol individual, grupal o col·lectiva. 

2) Règim Jurídic del concurs.

Aquest Concurs té caràcter exclusivament administratiu i les seves bases és regiran per la Llei 38/2003,
General de Subvencions i pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, amb el qual s'aprova el Reglament
de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvenciones.  Pel  fet  de  participar-hi,  cada
concursant accepta i entén que queda sotmès expressament al que estableixen aquestes Bases i la Llei
38/2003, General de Subvencions.

El  Concurs  es  podrà  declarar  desert  si  a  judici  del  Jurat  no  hi  ha  cap  projecte  que  respongui
adequadament a les bases que estableix aquesta Convocatòria.

Queda específicament  establert  que  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  no  estarà  compromès a
finançar accions posteriors que es puguin derivar dels projectes que hagin estat seleccionats per aquest
Concurs, més enllà d'allò establert en aquestes Bases.

3) Característiques dels cartells

Els treballs presentats hauran de ser inèdits (inclòs internet). Al disseny, s’haurà d’incloure el lema  El
tabac i la seva indústria no ens manipulen!.  La tècnica d'elaboració del cartell serà lliure en format
DIN A-3 i en 2 dimensions. Darrere de cada cartell hi constarà el(s) nom(s) i edat(s) del(s) autor(s), curs i
nom del Centre.

3) Partida pressupostària

La dotació  econòmica  per  aquests  premis  anirà  a  càrrec  de  l'aplicació  pressupostària  de despeses
40.2311.22711 "Programa Prevenció Drogodependències" del pressupost vigent.

4) Requisits dels participants

Hi  podran participar  els alumnes d’ESO dels centres d'ensenyament  de la Comarca.  La participació
podrà ésser a títol individual, grupal o col·lectiva.



5) Presentació de projectes

Els  participants  hauran  de  presentar  la  documentació  requerida  en  el  termini  establert  a  les
dependències del Consell Comarcal (c. Nou, 48 - 17600 Figueres).

El termini de presentació de cartells finalitza el dia  dilluns 27 d’abril de 2020. No s’admetran treballs
presentats fora de termini.

6) Jurat

El Jurat del concurs estarà format per cinc membres: dos representants del Consell Comarcal, un tècnic
del  Programa  Comarcal  de  Prevenció  de  Drogodependències  i  dos  representants  de  l’àmbit
d'ensenyament o inclusió.

7) Procediment 

Els criteris de valoració tindran en compte: 1) l'originalitat, 2) la qualitat tècnica i artística, i 3) l’adequació i
idoneïtat del missatge tramés, tenint en compte: a) la referència al tabac i b)  l'enfocament positiu (“a
favor  de...” millor que  “en contra de...”;  “alternatives al  consum” millor  que  “alerta sobre els perills”),
l’enfocament positiu es refereix també a les imatges utilitzades (evitar armes, calaveres, etc). Atès que hi
ha una única categoria de participants, la valoració de la qualitat tècnica i artística es relativitzarà tenint
en compte l'edat del(s) l'autor(s). 

8) Adjudicació del premis

Hi haurà un premi per l'autor(s) del cartell guanyador valorat en 100 euros, i un altre premi de 300 euros
en materials pedagògics pel centre en el qual cursa els seus estudis, amb la possibilitat d’atorgar, si així
ho considera el jurat, 3 accèssits per valor de 30 € cada un a treballs on es valori alta qualitat artística i
creativa.

El cartell guanyador i el(s) nom(s) i centre del(s) seu(s) autor(s) i el lliurament de premis es tindran lloc el
dia 5 de juny de 2020, a les 13 h,  a la seu del Consell Comarcal.

9) Propietat i drets d'autor

El cartells participants quedaran en dipòsit  al  Consell  Comarcal de l'Alt  Empordà, que podrà decidir
utilitzar-lo per elaborar un o més materials de sensibilització o d’educació sobre el tabac.

La participació en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases.

10) Impediments/Conflictes d'interessos

Les persones que estiguin en una posició avantatjosa o puguin tenir conflictes d'interessos en relació a
l'objecte d'aquest Concurs no hi podran participar. Aquesta clàusula afecta a tots els membres del Jurat,
treballadors/es dels CCAE i dels municipis de la comarca i els seus familiars de primer i segon grau dels
mateixos. 

11) Disposició addicional única

La convocatòria del Concurs regulat en aquestes bases, així com el seu extracte previst a l’article 17-3-b)
de la Llei 38/2003, General de Subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Figueres, 27 de febrer 2020


