
 

 

URBANFEST MARRATXI 

BASES  CONCURS GRAFITI ESPAIJOVE 
 

Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Marratxí convocam el concurs de creació de 

“Mural Grafiti Espai Jove” amb l'objectiu de fusionar l'esperit cultural i artístic del jovent i 

promoure la tècnica de grafiti com a activitat creativa, desmarcant-se de les marques i 

signatures que embruten de manera incívica les nostres parets. 

Per això, volem impulsar la realització d’un mural grafiti al municipi.   

 

  

BASES DEL CONCURS 

1. Participants  

 

Podran presentar les seves propostes i dissenys tots aquells/es joves de 18 a 40 anys amb 

coneixements en la tècnica artística del grafiti. 

Es podran presentar de manera individual o en grup.  

 

2. Difusió i publicitat 

 

La difusió i publicitat del concurs de creació “Mural Grafiti Espai Jove” es realitzarà a les 

xarxes socials municipals i a la web www.espaijove.marratxi.es 

Les bases de participació estaran disponibles a les xarxes socials municipals i a la web 

www.espaijove.marratxi.es així com als Espais Joves i a l’oficina de l’Àrea de Joventut.  

 

3. Inscripcions  

 

Les inscripcions per participar s’enviaran a correu electrònic espaijove@marratxi.es  

 

L’ inscripció haurà de contenir: 

- Formulari amb les següents dades: nom i cognoms, nom artístic, adreça de correu 

electrònic, telèfon de contacte, data de naixement i lloc de residència. Annex I.  

- Proposta de grafiti: Els esbossos seran presentats en format PDF DIN A4, amb la 

millor resolució possible. S'haurà d’indicar el títol del treball presentat i el pseudònim 

de la persona o grup participant. 

- Relació de material: relació de material estimat que s’utilitzarà per la realització del 

grafiti, amb un cost màxim de 300€. El material serà aportat per l’organització.  

 

L’enviament del Formulari d’Inscripció certifica la vostra acceptació de les presents bases 

del Concurs de mural-grafiti. 

La inscripció al concurs serà gratuïta. 
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 4. Propostes 

 

Cada participant (individual o grup) podrà presentar fins a 2 esbossos inèdits i originals del 

treball presentat al Concurs. 

La temàtica del dibuix serà la imatge de l’Àrea de Joventut  i l’Espai Jove de l’Ajuntament de 

Marratxí. Les propostes hauran de respectar l’ imatge corporativa (amb les adaptacions 

necessàries derivades de l’ús del materials específics). Veure annex II. Manual Imatge 

Espai Jove. 

 

La proposta haurà de respondre a les mides de la paret on es realitzarà.  

La paret  on es farà el mural-grafiti té unes dimensions de 8m x 2,5m i de 4m x 2,5m fent 

cantonada. Veure annex III. Foto 

 

Els esbossos s'hauran de lliurar per correu en format pdf al correu espaijove@marratxi.es 

juntament amb el formulari d’inscripció i el llistat de material. 

 

La tècnica és lliure.  

 

No s'admetran treballs de contingut violent, obscè, xenòfob, sexista o qualsevol altre tema 

que atempti contra la dignitat de les persones.  

 

5. Data de presentació de les propostes 

 

La data límit d'entrega dels treballs és el 16 de maig de 2021a les 23’59h. 

 

6. Jurat i criteris de valoració 

 

Es nombrarà un jurat que valorarà els treballs presentats. 

 

Criteris de valoració: 

- Qualitat artística 

- Disseny innovador 

- Creativitat 

- Originalitat 

- Adequació a la temàtica assignada 

 

La proposta guanyadora serà seleccionada dia 17 de maig de 2021.  

 

7. Realització de grafiti  

 

L’esbós seleccionat serà pintat pel seu autor o autors dissabte 22 de maig de 2021 entre les 

10h i les 18h. S’informarà al guanyador de l’ ubicació exacta de la realització del mural 

grafiti.  

En cas d’impossiblitat de finalitzar el mural grafiti en aquesta data, l’organització acordarà 
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una nova data amb l’autor. 

En cas de condicions meteorològiques adverses o circumstàncies especials que 

impossibilitin la realització de l’activitat, l’organització del Concurs es reserva el dret de 

canviar el dia de realització del grafiti.  

 

8. Import del premi  

 

La proposta guanyadora rebrà un premi de 700€ (import subjecte a les retencions que 

marqui la normativa).    

El premi serà abonat sempre que el mural-grafiti estigui finalitzat i amb unes condicions de 

qualitat òptimes.  

 

9. Els esbossos i treballs presentats quedaran en poder de l'organització del concurs i 

aquesta podrà fer ús dels mateixos amb els fins divulgatius que es considerin oportuns 

(drets de reproducció, publicació i divulgació).  

 

10. La participació en aquest Concurs implica l'acceptació d'aquestes Bases.  

En acceptar les Bases del Concurs, els drets d’explotació de les obres passen a pertànyer 

als organitzadors del Concurs (d’acord al Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril).  

 

11. En cas de possibles afectacions derivades de la crisi sanitària originada per la pandèmia 

de la COVID-19, l’organització es reserva el dret de modificar el format o cancel·lar-lo.  

 

12. L’organització es reserva el dret de declarar la convocatòria deserta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Annnex I. Formulari d’inscripció 

 

CONCURS MURAL GRAFITI  

URBANFEST MARRATXÍ 

 

Inscripció Participant  

En cas de presentar-se com a grup, aquest constarà com a representant 

 

Nom i llinatges  

Nom artístic  

Data Naixement  
 

Dni  

Telèfon Contacte  

Correu electrònic  

Nom artístic del grup  

 

En cas de presentar-se com a grup, dades dels components:  

 

Nom i llinatges  

Nom artístic  

Data Naixement  
 

Dni  

 

Nom i llinatges  

Nom artístic  

Data Naixement  
 

Dni  

 

Marcar amb una x 

 

❏ He llegit i accepto les condicions del Concurs 

 

❏ Adjunt propostes per participar al Concurs  

 



 
 

___________a ___________de ____________del 2021 


