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10è CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR DE PLATJA D’ARO · 2023 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
Jo ___________________________________________ amb DIN _______________________ 
I residència a _________________________________________________________________ 
 
Mitjançant la present notificació expresso el coneixement de les bases complertes del concurs de 
Cartells de la Festa Major de Platja d’Aro 2023 convocat per l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja 
d’Aro i S’Agaró entre els i les alumnes matriculats a l’Escola d’Art d’Olot el curs 2022-2023, 
especialment al que fa als següents punts, anomenats en els mateixes com a Consideracions 
finals, i que tot seguit es reprodueixen: 

 
L'enviament de propostes al concurs implica la confirmació respecte cada cartell que: 
 
·Ha estat realitzada pel/la participant que pren part en el concurs, essent una obra original seva. 
 
·Si incorpora la imatge de terceres persones, l’ajuntament entén que es lliuren conforme al que 
disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge.  
 
·L'enviament d'una proposta al concurs i la concessió d'una llicència respecte al seu ús, tal com 
s'estableix en els presents termes i condicions, no ha d'infringir els drets de tercers. 
 
·No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. 
 
·No s’admeten a concurs enviaments que incloguin continguts protegits per drets de propietat 
intel·lectual de tercers que no hagin concedit per escrit una llicència per participar en aquest 
concurs; aprovin o promoguin activitats il·legals; siguin despectius amb membres d'una 
determinada raça, nacionalitat, sexe , orientació sexual o religió o incitin l'odi a determinats grups; 
insultin, intimidin o ofenguin a altres persones; siguin cruels amb els animals; continguin un ús 
excessiu del llenguatge vulgar; mostrin d'alguna manera informació privada; fingeixin procedir 
d’algú famós; posin en perill la seguretat infantil; representin tabac, alcohol, drogues o nus; mostrin 
imatges de nus integrals; mostrin violència, sadisme o crueltat; incloguin armes o armes d'imitació; 
aprovin l'ús de drogues il·legals; representin de manera negativa a alguna empresa; incloguin 
algun reclam o publicitat comercial o personal; tinguin algun tipus de contingut polític; continguin 
informació confidencial sobre la salut física o psíquica d'algú. Qualsevol contingut d'aquest tipus 
serà eliminat i podrà ser remès a les corresponents autoritats. 
 
·Totes les propostes -fins i tot la guanyadora- de les que es rebi una reclamació relativa a la violació 
de drets d'autor o de qualsevol altre protegits per l'ordenament jurídic, seran retirades 
immediatament un cop es comuniqui i acrediti aquest fet a l’Ajuntament escrit o a l’adreça 
electrònica comunicacio@plajadaro.com 
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Les propostes no han de contenir: 
 
·Enunciats difamatoris, amenaces a persones, llocs, empreses o grups, comportaments perillosos, 
roba o accessoris inacceptables, publicitat comercial o corporativa ni, comportaments indecents, 
blasfèmies ni obscenitats. 
 
·Els autors que presentin propostes reconeixen ser posseïdors del copyright i en conseqüència 
tenir els drets d’imatge, atorgant a l’ajuntament una llicència no exclusiva durant el termini màxim 
permès per la normativa aplicable i per a tot el territori mundial. En particular, aquesta llicència s'ha 
de concedir en el sentit més ampli permès per la normativa aplicable. 
 
Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització del concurs. 
 
Qualsevol enviament que no s’ajusti a aquestes bases serà descartat automàticament pel jurat.  
 
Es garanteix el correcte tractament de les dades d’acord amb la normativa vigent de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal.  
 
 
I perquè així consti, signo el present document a ______________________ 
En data ___________________________ 
 
 
 
Signatura 
 
 

 


