
Regidoria d'Igualtat i Serveis Socials
C/ Constitució, núm. 6 

03610 - Petrer

I CONCURS DE DIBUIX CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
"Petrer lliure de violències masclistes"

BASES DEL CONCURS

1. La temàtica del I Concurs de Dibuix estarà enfocada al voltant del 25 de novembre, "Dia Internacional de
l'Eliminació de la Violència contra les Dones". Es valorarà aquells dibuixos que exposen situacions sobre
masclisme, violència invisible o micromasclismes, així com altres situacions relacionades amb la violència
de gènere.

2. Hi podran participar totes aquelles persones interessades amb edats compreses entre els 12 i els 30 anys. 

3. La participació en este concurs és gratuïta i implica l'acceptació de les presents bases. 

4. El concurs de dibuix estarà dividit en 2 categories:
• JÚNIOR: de 12 a 16 anys (els dos inclusivament). 
• JUVENIL: de 17 a 30 anys (els dos inclusivament). 

5. Per a participar-hi s'haurà d'enviar un dibuix escanejat amb les següents característiques: 
• Autoria original.
• Dibuixat en paper o suport digital. 
• En cas de dibuix en paper, s'haurà d'escanejar i enviar l'escanejat o enviar l'original per correu postal. 
• Temàtica: igualtat i/o violència masclista. 
• Idiomes: castellà o valencià (en cas que el dibuix continga algun diàleg).
• Formats admesos: jpg; png; PDF. 
• El dibuix es podrà enviar a través dels canals següents: 
◦ A la següent adreça de correu electrònic: ss.promotora@petrer.es indicant nom i cognoms (al costat

de la fotocòpia del DNI) de l'autora o autor i la categoria en la qual desitja participar (júnior o juvenil).
En cas de ser menor d'edat, s'haurà d'adjuntar l'autorització facilitada en les presents bases. 

◦ Por correu postal o físicament en la següent adreça: c/Constitució núm. 8, Petrer. Regidoria d'Igualtat i
Serveis Socials. Unitat d'igualtat, juntament amb la fotocòpia del DNI de l'autor o autora i la categoria
en la qual desitja participar. En cas de ser menors d'edat, s'haurà d'adjuntar l'autorització facilitada en
les presents bases. 

• Els dibuixos rebuts per a participar en el concurs seran utilitzats en una exposició física del 25 de
novembre a l'11 de desembre en l'Espai Blanc. 

6. El termini per a participar serà fins a l'1 de novembre INCLUSIVAMENT. 

7. Composició del jurat:
• Tècnica de la Regidoria de Joventut. 
• Promotora d'igualtat de gènere de la Regidoria d'Igualtat i Serveis Socials. 
• Agent d'igualtat de gènere de la Regidoria d'Igualtat i Serveis Socials. 
• Educador social del Servei d'Acció Comunitària de la Regidoria d'Igualtat i Serveis Socials. 
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 La decisió del jurat tindrà caràcter inapel·lable.

 Com a criteris qualificadors el jurat tindrà en compte la qualitat i les condicions artístiques (0 a 5 punts),
l'ús de llenguatge no sexista (0 a 1 punts) i la creativitat, originalitat i impacte del missatge transmés per
l'obra d'acord amb l'objecte del concurs (0 a 4 punts). 

8. El premi:
• En la categoria "júnior" els premis seran els següents:

◦ 1r premi: Tauleta  gràfica  Wacom Intuos S Bluetooth Pistachio CTL-4100WLE-S    USB/Bluetooth
216 x 135 mm
◦ 2n premi: Tauleta gràfica WACOM INTUOS CTL-6100WLE-S  USB/Bluetooth 152 x 95 mm

• En la categoria "juvenil" els premis seran els següents:
◦ 1r premi:  tauleta  gràfica  Wacom Intuos S Bluetooth Pistachio CTL-4100WLE-S    USB/Bluetooth
216 x 135 mm
◦ 2n premi: tauleta gràfica WACOM INTUOS CTL-6100WLE-S  USB/Bluetooth 152 x 95 mm

• Els dibuixos guanyadors, tant el primer com el segon de cada categoria, seran publicats en el diari "El
Carrer" en la seua edició impresa. 

9. Per  a  qualsevol  dubte  o  consulta,  pots  contactar  amb  l'organització  a  través  del  correu  electrònic
ss.promotora@petrer.es o per telèfon: 966989400 ext. 309. Cal preguntar per Miriam Alberola. 

10. Protecció de dades de caràcter personal:
El tractament de les dades personals es realitza sobre la base de la legislació vigent en la matèria, Llei
Orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  Personals  i  Garantia  dels  Drets  Digitals
(LOPDGDD d'ara en avant), Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades (RGPD d'ara en avant) i els seus desenvolupaments normatius.
El  responsable de  tractament de les dades personals és l'Ajuntament de Petrer, amb NIF: P0310400G i
domicili en  la plaça de Baix núm. 1, 03610 Petrer. Pot contactar amb el  delegat de protecció de dades a
través del correu d  elegado  pd@petrer.es  

11. La finalitat  d'este tractament és l'organització i gestió del  Concurs de Dibuix "Petrer lliure de violències
masclistes". Les dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i
els requeriments aplicables a la conservació d'informació per part de l'Administració pública, si bé poden
exercir-se els drets previstos en la legislació vigent.
Les bases jurídiques legitimantes són el consentiment exprés, inequívoc i informat (art. 6.1.a RGPD) de
l'interessat  i/o  els  seus representant/  legals,  manifestat  mitjançant  la  inscripció  en el  concurs  (majors
d'edat) o mitjançant la signatura de l'autorització indicada en el punt 18 d'aquestes bases (menors d'edat).
Així  mateix,  el  tractament  entra  dins  de  les  competències  municipals  (art.  6.1.e  RGPD)  quant  a
l'organització d'aquestes activitats. Les dades podran ser cedides o comunicades a les entitats públiques i/o
privades competents e/o intervinents en la gestió del concurs, i en els supòsits previstos per la Llei. No
estan previstes transferències internacionals de dades.
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Els drets que poden ser exercits per les persones interessades són els contemplats per la legislació vigent:
accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i revocació del consentiment
prestat. Per a exercir estos drets ha de dirigir-se una sol·licitud sobre aquest tema a l'Ajuntament de Petrer,
delegat de protecció de dades, mitjançant un correu a l'adreça d  elegado  pd@petrer.es   acompanyada d'una
còpia d'un document vigent acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant (DNI, NIE, passaport). No
seran ateses les sol·licituds en les quals no puga acreditar-se adequadament esta identitat. En cas d'actuar
en representació de la persona interessada, ha d'acreditar-se fefaentment este poder de representació.

12.  Les persones participants en este concurs conserven tots els drets sobre la seua obra, però autoritzen l'ús i
difusió d'esta a l'Ajuntament de Petrer. 

13. No  s'admetran  dibuixos  amb  contingut inapropiat  e/o  il·legal,  incloent-hi  conceptes  o  expressions
masclistes, sexistes, discriminatòries, vexatòries, de contingut sexual i tots aquells supòsits en els quals
s'infringisca la legalitat vigent. 

14.  L'Ajuntament de Petrer podrà publicar informació en mitjans de comunicació propis i externs sobre este
concurs,  incloent-hi  dades  i  imatges de participants  i,  especialment,  de  les  persones  guanyadores  del
concurs. La participació comporta l'acceptació d'este tractament. 

15. Per a la participació de menors d'edat és necessari adjuntar la documentació que es detalla a continuació
juntament amb el relat presentat: 

Enviar  per  correu  electrònic  (ss.promotora@petrer.es)  juntament  amb  fotocòpia/fotografia  del  DNI  la
següent autorització: 
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AUTORITZACIÓ A MENORS D'EDAT

Sr./Sra.____________________________________________________,  amb  DNI/NIE/passaport  (vigent)  núm.
________________, en qualitat de (PARE/MARE/TUTOR-A) _________________ respecte al/la menor (SIGNATURA
1), i

Sr./Sra.____________________________________________________,  amb  DNI/NIE/passaport  (vigent)  núm.
________________, en qualitat de (PARE/MARE/TUTOR-A) _________________ respecte al/la menor (SIGNATURA
2), 

Declare / declarem amb la meua/la nostra responsabilitat tenir potestat suficient per a autoritzar la participació i
el tractament de les dades personals dels/ de les menors:
________________________________________      DNI (si és el cas): _____________________
________________________________________      DNI (si és el cas): _____________________
________________________________________      DNI (si és el cas): _____________________
________________________________________      DNI (si és el cas): _____________________
________________________________________      DNI (si és el cas): _____________________
(afigen-se més línies en cas necessari)

En relació amb el I CONCURS DE DIBUIX "Petrer lliure de violències masclistes", sent  la finalitat del tractament la
participació en este concurs, subjecta a la legislació vigent sobre protecció de dades personals. Este consentiment
podrà ser revocat en qualsevol moment. En cas de signatura de només una de les parts que tinguen potestat sobre
el/la menor, el  centre entén que la persona signant disposa del consentiment exprés o tàcit de l'altra part (art.
156 del Codi Civil).

SIGNATURA 1:                                                                                       SIGNATURA 2:

Petrer,  ___ de/d' _______ de 2022
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