
 

 

 
 

CONCURS DE MANGA 2020 

B A S E S 
 

1. Hi poden participar els autors que tinguin entre 14 i 30 anys, complerts el 2020, i que siguin residents a l’estat espanyol. 

2. El tema del concurso d’aquesta edició és la pandèmia i/o el confinament. 

3. Les obres a concurs han de ser creacions pròpies i inèdites. 

4. Cada participant podrà presentar només un manga a concurs. 

5. L’extensió del manga ha de ser de 4 pàgines (en blanc i negre o color), de format DINA4 (21 x 29,7 cm). 

6. Els textos poden estar escrits en qualsevol llengua de les oficials de l’estat espanyol. 

7. No s’admetran originals. Els treballs s’han de presentar en fotocòpies o impressions, i no seran retornats. Si fos necessari, 

els originals serien sol·licitats als guanyadors dels premis. 

8. En el dors de l’última pàgina hi ha de constar les dades de l’autor o els autors: Nom, cognoms, adreça completa, correu 

electrònic i data de naixement. Si s’envia per correu electrònic, aquestes dades s’han d’incloure al text del correu. 

9. Les obres participants es poden enviar físicament (c/València, 279, 1r 2ª – 08009 Barcelona) o electrònicament 

(info@ficomic.com, en format pdf). En ambdós casos cal fer constar la referència “Concurs Manga 2020”. 

10. El termini d’admissió de treballs finalitzarà el 27 de novembre de 2020. 

11. El jurat estarà format per reconeguts especialistes en manga. 

12. Els noms dels guanyadors del concurs es donaran a conèixer públicament a finals de desembre de 2020. 

13. El premi per al primer classificat consisteix en una tauleta XP-PEN Artist 15.6 pro i un lot de mangas i anime. 

14. El premi per al segon classificat consisteix en un lot de marxandatge Global Freaks, mangas i anime. 

15. Els mangas guanyadors es publicaran al web del Manga Barcelona Limited Edition (www.mangabarcelona.com). 

16. Al participar en aquest concurs, els autors i els seus representants legals cedeixen a FICOMIC, de forma automàtica i 

durant un any, tots els drets de propietat intel·lectual i d’explotació, mitjançant la reproducció total o parcial de les obres 

presentades. Així mateix, donen el seu consentiment perquè FICOMIC pugui utilitzar, publicar i reproduir, sense limitació, 

la seva imatge i nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció o publicació, per qualsevol mitjà, amb finalitats comercials 

o informatives, sempre que estiguin relacionades amb aquest concurs, i sense que això confereixi cap dret de remuneració 

o benefici. Atesa la limitació de la cessió temporal i el caràcter accessori de l’ús de les obres, la cessió de drets d’autor 

efectuada es realitzarà de forma gratuïta, renunciant l’autor expressament a qualsevol remuneració. 

17. Els concursants es responsabilitzen totalment de que no existeixen drets a tercers en les obres presentades, així com de 

qualsevol reclamació que pugui interposar-se per drets d’imatge o de propietat intel·lectual o anàlegs, exonerant 

expressament a FICOMIC de qualsevol responsabilitat. 

18. Els concursats accepten aquestes bases i es comprometen a no realitzar cap mena de reclamació envers el Concurs Manga 

2020, o derivada de l’esmentada participació. 

19. FICOMIC es reserva el dret de modificació d’aquestes bases, amb la finalitat de millorar el Concurs Manga 2020. 

 

 
POLÍTICA DE PRIVACITAT 
D'acord amb el que s'estableix pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la 

Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la 

Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), l'usuari queda informat, de manera expressa, que les seves dades estan incorporades en un 

fitxer del qual és titular Federació d’Institucions Professionals del Còmic (FICOMIC), i el qual es troba degudament inscrit en el registre 

d'activitats de tractament, amb la finalitat operativa i de gestió derivada de la present relació contractual, inclosos les seves dades prèvies, 

contingut i desenvolupament. L'usuari dona el seu consentiment exprés per a dur a terme la comunicació de les seves dades a tercers, així 

com per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, 

indicats en la informació addicional als nostres webs www.comicbarcelona.com, www.mangabarcelona.com i www.ficomic.com, pel que 

s’haurà de dirigir a FICOMIC per carta (València, 279, Barcelona 08009) o correu electrònic (dpo@ficomic.com). 


