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Ajuntament de Castelló de la Plana

BASES CONCURS NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 2017
L’Ajuntament de Castelló de la Plana convoca, a través de la Regidoria de Normalització
Lingüística, amb l’objectiu de promocionar el valencià com a llengua normal d'ús, el CONCURS
següent:
CONCURS DE VÍDEO PROMOCIONAL DE L'ÚS DEL VALENCIÀ
1. PARTICIPANTS
Poden participar-hi totes les persones matriculades en alguna de les universitats valencianes
de la Xarxa Lluís Vives que estiguen cursant estudis en els graus següents, Publicitat i
Relacions Públiques, Periodisme i Comunicació Audiovisual, en la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds.

Els treballs que s'hi presenten han de ser originals, inèdits i propietat de l’autor/a o del grup
d'autors/es.
No seran admesos a concurs aquells treballs que inciten o fomenten la violència, la
discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.
El vídeo ha de contindre un eslògan que promocione l'ús del valencià en qualsevol àmbit.
Pel que fa al model de llengua, el guió ha d'estar escrit en valencià normatiu i ha d'anar
subtitulat.
Els treballs han de tindre una duració màxima de 2 minuts i acabar amb el logo d'Ajuntament de
Castelló de la Plana, que es pot descarregar en l'enllaç següent:
http://www.castello.es/archivos/389/castello_logo_val.jpg
Només s’admetran un màxim de dos vídeos per autor/a o grup d'autors/es.
3. PREMIS
S’atorgara el premi següent: 3.500 euros.
A aquesta quantitat se li aplicaran les retencions tributàries que corresponguen legalment.
La persona o grup de persones guanyadores hauran d’entregar dues còpies en DVD del vídeo
premiat en l’acte d’entrega de premis, o remetre-les dins dels 10 dies següents al Negociat de
Normalització Lingüística, situat al Menador Espai Cultural, plaça Hort dels Corders, 4, 12001,
Castelló de la Plana.
El treball premiat passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Castelló de la Plana a tots els
efectes, que es reserva el dret de divulgar-lo o difondre’l públicament i reproduir-lo, en part o en
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2. CONDICIONS GENERALS

la seua totalitat, sense que per això, els/les autors/es, a qui se’ls reconeix la propietat
intel·lectual dels seus treballs, meriten cap dret.
4. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
El termini de presentació del/s vídeo/s i la documentació requerida començarà l’endemà de la
publicació de la convocatòria del present concurs, segons es detalla a continuació, i finalitzarà
el dia 15 de novembre de 2017.
El tràmit detallat de la convocatòria serà publicat en el Portal de la Ciutadania de l’Ajuntament
de Castelló de la Plana (https://portal.castello.es/PortalCiudadano/) i també podran consultar-se
les bases del concurs en el web municipal (www.castello.es).
Les persones interessades a participar en aquest concurs hauran d’enviar un correu electrònic
a l'adreça normalitzacio@castello.es, indicant:
En l’assumpte del correu electrònic:
CONCURS VÍDEO PROMOCIONAL DE L'ÚS DEL VALENCIÀ 2017 – TÍTOL DEL VÍDEO
En el cos del correu electrònic:
- Títol complet del vídeo.
- Un enllaç de VIMEO junt amb una contrasenya que permeta la visualització directa del
vídeo. Aquest enllaç no pot ser compartit públicament fins que no s'haja fet pública la decisió
del Jurat sobre el treball guanyador i ha de romandre habilitat fins aleshores.
Prèviament, el vídeo s'ha de penjar de manera privada en el web https://vimeo.com triant
l'opció “Només les persones amb contrasenya”.
El Jurat no valorarà els enllaços que no complisquen aquesta condició.
- Al correu, cal adjuntar un arxiu en format PDF que continga:
- Sol·licitud de participació, que inclou el document de declaració responsable
degudament omplida i firmada.
- Imatge escanejada del DNI, NIE o passaport en vigor.

- En el cas de persones no nascudes a Espanya, document oficial acreditatiu de
la seua residència a Espanya en data anterior a la de la fi de presentació de
sol·licituds.
- En el cas que alguna de les persones que apareguen en el vídeo siga menor
d'edat, cal enviar una autorització firmada pel pare, la mare o el/la tutor/a legal
per a la difusió lliure de la seua imatge.
En el cas que un/a participant presente dos vídeos, haurà de fer-ho de forma individualitzada (1
correu electrònic per a cada vídeo).
Després de la recepció del correu electrònic per a participar en aquest concurs, es remetrà a
les persones interessades un correu de contestació que acreditarà únicament la data de
recepció de la seua sol·licitud, sense que aquesta contestació n'acredite la presentació
correcta.
Els vídeos han de tindre un format MPEG-2 (còdec d'àudio: MPEG Layer II o Dolby AC-3,
freqüència de bits d'àudio: 128 kbps o superior) o MPEG-4 (còdec de vídeo: H.264, còdec
d'àudio: AAC, freqüència de bits d'àudio: 128 kbps o superior).
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- Imatge escanejada del justificant de la matrícula en algun dels graus exigits en
la convocatòria d'almenys una de les persones que participen en el vídeo en
qualitat de director/a, productor/a, guionista, intèrpret, etc.

5. JURAT
El Jurat estarà presidit pel regidor delegat de Normalització Lingüística i estarà format per
personal funcionari dels Negociats de Normalització Lingüística de diversos municipis de la
província de Castelló.
El Jurat estarà assistit pel secretari general de l’Administració municipal o funcionari/ària en qui
delegue, que tindrà veu però no vot.
La decisió del Jurat, en tot cas, contindrà pronunciament exprés sobre el nombre de treballs
presentats, la relació d’aquells que no s’ajusten als requisits tècnics (dels quals no procedirà la
seua valoració per part del Jurat), la concessió del premi previst en aquesta convocatòria, així
com, si és el cas, la declaració del resultat desert del premi del concurs per considerar
insuficient la qualitat dels treballs presentats.
Una vegada decidit el premi, el Jurat procedirà a l’obertura del segon enllaç que conté la
documentació aportada per l’autor/a del treball millor valorat i en el cas que aquesta no
s’ajustara al que exigeixen les bases, se sol·licitarà que, en el termini de 3 dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de la comunicació de la decisió del Jurat a la persona
seleccionada per aquest, s'esmenen les deficiències observades. Transcorregut aquest termini,
si no ha sigut possible l’esmena de les deficiències mencionades, es procedirà automàticament
a la declaració del resultat desert del premi del concurs.
La decisió del Jurat serà inapel·lable i s’elevarà com a proposta perquè l’òrgan municipal
competent resolga els concursos convocats.
La decisió del Jurat es farà pública en el web de l’Ajuntament de Castelló (www.castello.es) i,
en el cas de les persones premiades, mitjançant notificació de l’acord municipal que resol la
convocatòria de premis. Així mateix, a les persones premiades se’ls comunicarà per correu
electrònic i/o telefònicament el dia, lloc i hora de l’acte d’entrega de premis, així com la
documentació que hauran d’aportar per a poder tramitar el pagament del premi.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a l’adjudicació del premi, el Jurat avaluarà el vídeo en el seu conjunt, i valorarà
principalment la promoció i dignificació de la llengua valenciana i el seu ús en diferents àmbits i
situacions comunicatives.

7. RESPONSABILITAT
L’Ajuntament de Castelló no es responsabilitza dels continguts dels treballs presentats.
8. CONFORMITAT
La participació en el concurs implica el ple coneixement i acceptació d'aquestes bases, el
compliment dels requisits de participació exigits, l’assumpció de les decisions del Jurat i, si és
el cas, la seua interpretació de les bases.
9. TRIBUNALS COMPETENTS
En cas de reclamació o conflicte, són competents els tribunals amb jurisdicció sobre la ciutat de
Castelló de la Plana.

Cód. Validación: YHKKYSLH9N27AYDWN3ZK2QT7C | Verificación: http://sede.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

Així mateix, la direcció, el guió, la interpretació, el vestuari, els decorats, l’ambientació musical,
la qualitat de la llum i el so també seran aspectes avaluables per a la deliberació del Jurat.

10. NORMATIVA APLICABLE
El premi es regirà pel que disposen aquestes bases i en allò que no està previst en aquestes,
s’entendrà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de
conformitat amb el que disposa la disposició addicional 10a d'aquest text legal.
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El funcionament del Jurat, com a òrgan col·legiat, es regirà pel que estableixen els articles 15 i
següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

