Negociat de Joventut
Ajuntament de Castelló de la Plana

L’Ajuntament de Castelló de la Plana convoca, a través de la Regidoria de Joventut, amb
l’objectiu de fomentar la cultura, la creativitat i la participació de la gent jove, els
CONCURSOS següents:
1. CONCURS DE CURTMETRATGES PER A JÓVENS REALITZADORS “CIUTAT DE
CASTELLÓ” (16a edició)
2. CONCURS “CÒMIC JOVE” (19a edició)
3. CONCURS DE FOTOGRAFIA “CASTELLÓ JOVE” (13a edició)
4. CONCURS DE PINTURA (10a edició)
5. CONCURS DE DISSENY DE MODA (10a edició)
6. CONCURS DE RELAT CURT (9a edició)
Constituïx la finalitat d’aquests premis reconéixer la labor de les persones jóvens artistes i
creatives que hagen creat i desenvolupat treballs en alguna de les àrees artístiques
considerades en aquesta convocatòria.
Els treballs que s'hi presenten han de ser originals, és a dir, creats per la mateixa persona
que els presenta a concurs.
CONCURS DE CURTMETRATGES PER A JÓVENS REALITZADORS “CIUTAT DE
CASTELLÓ”
1. PARTICIPANTS:
Podran participar-hi totes les persones jóvens nascudes o residents a Espanya, amb edats
compreses entre els 14 i els 35 anys, ambdós inclosos, a data 8 d’octubre de 2015 (data en
què finalitza el termini de presentació de treballs a aquest concurs).
2. CONDICIONS GENERALS:
El tema del curtmetratge serà lliure.
Els treballs han de tindre una duració màxima de 10 minuts (inclosos capçalera i títols de
crèdit).
Només s’admetran un màxim de dos obres per autor o autora.
No seran admesos a concurs aquells treballs que inciten o fomenten la violència, el racisme,
la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació, o que atempten contra la dignitat
humana.
Tots els treballs realitzats en una altra llengua que no siga castellà o valencià, hauran de
presentar-s'hi doblats o subtitulats.
3. PREMIS:
S’atorgaran els premis i dotacions següents:
– Premi al millor curt: 2.000 €
– Premi especial al millor curt realitzat per jóvens de 14 a 18 anys (ambdós inclosos, a
data 8 d’octubre de 2015): 700 €
– Premi al millor curt d’animació: 1.000 €
– Premi a la igualtat d’oportunitats: 500 € (Per a participar en aquesta categoria s’haurà
de fer indicació expressa en la sol·licitud de participació, i complir algun dels criteris que
per a aquest premi s’establixen en el punt 6 d’aquesta convocatòria. La participació en
aquesta categoria no exclou la resta de premis).
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BASES CONCURSOS
PREMIS DE JOVENTUT, ANY 2015

A aquestes quantitats se’ls aplicaran les retencions tributàries que corresponguen legalment.
El premi o premis podran quedar deserts si el Jurat considera insuficient la qualitat dels
treballs presentats.
L’Ajuntament de Castelló es reserva el dret de publicació i reproducció gratuïta total o parcial
dels curtmetratges guanyadors, fent constar el nom de l’autor/a i el premi aconseguit, si bé
l’autor/a mantindrà els seus drets de propietat intel·lectual sobre el curt.
4. DOCUMENTACIÓ:
Les persones interessades a participar en aquest concurs hauran d’enviar un correu
electrònic a l'adreça juventud@castello.es indicant XVI CONCURS DE CURTMETRATGES
"CIUTAT DE CASTELLÓ" en l’assumpte del correu i en què s’incloga:
•
Un enllaç a una descàrrega directa del curtmetratge, que haurà d’estar
emmagatzemat en format MP4 en un compte DROPBOX i (únicament s’admetrà
aquest tipus de compte).
El nom de l’arxiu que s'ha de descarregar es correspondrà amb el títol del curtmetratge.
L’arxiu haurà d’estar disponible des del moment que s’envie el correu electrònic fins a la data
d’entrega de premis, prevista per al divendres 30 d’octubre de 2015.
La documentació següent en format PDF:
-Sol·licitud de participació i document de declaració responsable indicant que
l’obra és original, degudament omplits i firmats.
-Títol i sinopsi de l’obra que s'hi presenta.
-Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
No s’admetrà la recepció de documents en arxius comprimits. La grandària màxima del total
dels arxius no excedirà 2MB.
Nota:
En el cas que un/a participant presente dos curtmetratges, haurà de fer-ho de forma
individualitzada (1 correu electrònic per a cada curtmetratge).
Les persones participants han de presentar la documentació exigida en aquestes Bases, de
manera completa i dins del termini establit, la qual cosa serà determinant per a la seua
admissió. L’absència de dades o la seua inexactitud donarà lloc a la seua inadmissió en el
concurs, sense més tràmit, no obstant això, el Jurat farà constar en l’Acta corresponent les
causes d’inadmissió de participants.
Important:
Els noms dels arxius hauran d’estar compostos per paraules separades per guió baix i sense
accents o caràcters especials.
5. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les obres podran presentar-s'hi des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el
Portal
de
la
Ciutadania
de
l’Ajuntament
de
Castelló
de
la
Plana
(https://portal.castello.es/PortalCiudadano/) fins a les 13 hores del 8 d’octubre de 2015
(inclusivament).
Les sol·licituds es presentaran mitjançant correu electrònic, seguint el que establix el punt 4
(Documentació) d’aquesta convocatòria.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ:
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Per a l’adjudicació dels premis, el Jurat tindrà en compte el curtmetratge en el seu conjunt,
valorant la direcció, el guió, la interpretació, el vestuari, els decorats i l’ambientació musical,
així com la qualitat de la llum i el so.
Per a atorgar el Premi d’Igualtat d’Oportunitats, el Jurat tindrà en compte els criteris
següents:
a. El curtmetratge descriu, o té en compte, de forma més o menys explícita, les
desigualtats existents entre dones i hòmens, respecte del tema de què tracte.
b. El curtmetratge destaca, a través dels seus personatges, o del seu relat, l’exercici per
part de dones i/o hòmens, de rols culturalment assignats a l’altre sexe.
c. El curtmetratge reivindica rols tradicionals assignats culturalment al sexe femení i
invisibilitzats pel pes de la cultura patriarcal.
7. COMPOSICIÓ DEL JURAT:
El Jurat estarà presidit pel regidor delegat de Joventut i estarà format per una persona
representant de l’Ajuntament de Castelló, que serà personal funcionari dels Negociats de
Joventut o Cultura, dues persones relacionades amb el món de l’art i el cine, i una persona
en representació del Servei d’Igualtat d’Oportunitats Municipal, que exercirà el seu vot per a
la concessió del Premi d’Igualtat d’Oportunitats.
El Jurat estarà assistit pel secretari general de l’Administració municipal o funcionari/ària en
qui delegue, que tindrà veu però no vot.
El funcionament del Jurat, com a òrgan col·legiat, es regirà pel que establixen els articles 22
a 29 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
La decisió del Jurat serà inapel·lable des del punt de vista del seu contingut tècnic, i es farà
pública el dia 30 d’octubre de 2015, durant l’acte d’entrega de premis, si bé es convocarà
amb la deguda antelació a les persones premiades per a facilitar la seua assistència a
aquest acte.

9. CONFORMITAT:
La sol·licitud de participació en el concurs implica el ple coneixement i acceptació de les
Bases que regulen la convocatòria, el compliment dels requisits de participació exigits,
assumir les decisions del Jurat i, si és el cas, la seua interpretació de les Bases.
10. TRIBUNALS COMPETENTS:
En cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre la
ciutat de Castelló de la Plana.
CONCURS “CÒMIC JOVE”
1. PARTICIPANTS:
Podran participar-hi totes les persones jóvens nascudes o residents a Espanya, amb edats
compreses entre els 14 i els 35 anys, ambdós inclosos, a data 8 d’octubre de 2015 (data en
què finalitza el termini de presentació de treballs a aquest concurs).
2. CONDICIONS GENERALS:

Cód. Validación: 9C6XH6EWGHJMM9SRAR5YHGNDF | Verificación: http://sede.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 15

8. RESPONSABILITAT:
L’Ajuntament de Castelló no es responsabilitza dels continguts dels treballs presentats.

S’establixen dos modalitats: còmics en castellà i còmics en valencià. En cada modalitat,
s’establixen dos categories:
 Categoria 14-18 anys (ambdós inclosos a data 8 d’octubre de 2015).
 Categoria 19-35 anys (ambdós inclosos a data 8 d’octubre de 2015).
El tema i la tècnica seran lliures.
Els treballs seran originals.
Cada còmic reproduirà una història completa.
Cada còmic tindrà com a màxim 4 pàgines, clarament numerades.
El format serà DINA-4 (29,7x21) o DINA-3 (42x29,7cm).
Els treballs es presentaran sense firmar i sense cap senyal identificatiu de l’autor/a, centrats i
muntats sobre una cartolina o cartó ploma del seu mateix format.
3. PREMIS:
S’atorgaran els següents premis i dotacions per a cada modalitat:
CASTELLÀ:
Categoria 14-18 anys: 200 €
Categoria 19-35 anys: 500 €
VALENCIÀ:
Categoria 14-18 anys: 200 €
Categoria 19-35 anys: 500 €

4. DOCUMENTACIÓ:
Els còmics es presentaran degudament embalats i aniran acompanyats d’un sobre tancat,
que contindrà en format paper:
 Sol·licitud de participació i document de declaració responsable indicant que l’obra és
original, degudament omplits i firmats.
 Breu explicació del treball presentat (trama, tècnica utilitzada, materials, colors...).
 Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
En la part externa de l’embalatge del còmic i en el sobre adjunt únicament figurarà: XIX
CONCURS CÒMIC JOVE, el títol de l’obra, la modalitat de premis a què opta CASTELLÀ o
VALENCIÀ, i l’edat de l’autor o autora de l’obra.
No seran admesos a concurs aquells treballs que inciten o fomenten la violència, el racisme,
la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació, o que atempten contra la dignitat
humana.
Les persones participants han de presentar la documentació exigida en aquestes Bases, de
manera completa i dins del termini establit, la qual cosa serà determinant per a la seua
admissió. L’absència de dades o la seua inexactitud donarà lloc a la seua inadmissió en el
concurs, sense més tràmit. No obstant això, el Jurat farà constar en l’Acta corresponent les
causes d’inadmissió de participants.
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A aquestes quantitats se’ls aplicaran les retencions tributàries que corresponguen legalment.
El premi o premis podran quedar deserts si el Jurat considera insuficient la qualitat dels
treballs presentats.
Els treballs premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament de Castelló a tots els efectes,
inclús per a casos de reproducció i exposició, en els quals es farà constar el nom de
l’autor/a.
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5. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les obres podran presentar-s'hi des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el
Portal
de
la
Ciutadania
de
l’Ajuntament
de
Castelló
de
la
Plana
(https://portal.castello.es/PortalCiudadano/) fins a les 13 hores del dia 8 d’octubre de 2015
(inclusivament).
Les sol·licituds es presentaran presencialment o per correu ordinari a:
OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ JUVENIL I, situada al C/ Gaibiel, núm. 4, 12003 –
Castelló.
OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ JUVENIL II, al Casal Jove, situat a l’av. del Port, s/n,
12100 - Grau de Castelló.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ:
En decidir de donar el premi del concurs, el Jurat tindrà en compte la qualitat artística del
còmic en el seu conjunt, l’equilibri entre la història/guió i el dibuix, la tècnica gràfica i la
utilització del color, així com la utilització correcta del llenguatge.
7. COMPOSICIÓ DEL JURAT:
El Jurat estarà presidit pel regidor delegat de Joventut i estarà format per una persona
representant de l’Ajuntament de Castelló, que serà personal funcionari dels Negociats de
Joventut o Cultura, i dos persones relacionades amb el món de l’art i el disseny.
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 serà inapel·lable des del punt de vista del seu contingut tècnic, i es farà
pública el dia 30 d’octubre de 2015, durant l’acte d’entrega de premis, si bé es convocarà
amb la deguda antelació a les persones premiades per a facilitar la seua assistència a
aquest acte.
8. EXPOSICIÓ:
El Jurat realitzarà una selecció de les obres presentades, fins a un màxim de 10, amb les
quals es realitzarà una exposició que es trobarà exposada en el Casal Jove del Grau del 26
al 30 d’octubre de 2015.
9. DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS:
Els treballs no premiats podran retirar-se, amb una acreditació prèvia, a partir de l’endemà
de l’entrega de premis pel termini d’un mes, al Casal Jove del Grau de Castelló, situat a l’av.
del Port, s/n.
Si finalitzat el termini de devolució, les persones autores dels treballs presentats no els
retiren, s’entendrà que renuncien als seus drets sobre aquests a favor de l’Ajuntament de
Castelló de la Plana.
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El funcionament del Jurat, com a òrgan col·legiat, es regirà pel que establixen els articles 22
a 29 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

La retirada de les obres i, si és el cas, l’embalatge, transport, enviament i despeses
derivades, així com contractació d’empreses de missatgeria i transport, serà responsabilitat
exclusiva de la persona participant i les despeses que es deriven d’aquestes actuacions
també aniran a càrrec seu.
10. RESPONSABILITAT:
L’Ajuntament de Castelló no es responsabilitza dels continguts dels treballs presentats.
11. CONFORMITAT:
La sol·licitud de participació en el concurs implica el ple coneixement i acceptació de les
Bases que regulen la convocatòria, el compliment dels requisits de participació exigits,
assumir les decisions del Jurat i, si és el cas, la seua interpretació de les Bases.
12. TRIBUNALS COMPETENTS:
En cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre la
ciutat de Castelló de la Plana.
CONCURS DE FOTOGRAFIA “CASTELLÓ JOVE”
1. PARTICIPANTS:
Podran participar-hi totes les persones jóvens nascudes o residents a la Comunitat
Valenciana, amb edats compreses entre els 14 i els 35 anys, ambdós inclosos, a data 8
d’octubre de 2015 (data en què finalitza el termini de presentació de treballs a aquest
concurs).
2. CONDICIONS GENERALS:
S’establixen 2 modalitats:
 Fotografia en blanc i negre/color.
 Fotografia digital (fotomuntatge o retoc que genera una imatge irreal a partir d’una
altra o altres).

3. PREMIS:
S’atorgaran els premis i dotacions següents:
Modalitat Blanc i Negre/Color: 300 €
Modalitat Digital: 300 €
A aquestes quantitats se’ls aplicaran les retencions tributàries que corresponguen legalment.
El premi o premis podran quedar deserts si el Jurat considera insuficient la qualitat dels
treballs presentats.
Els treballs premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament de Castelló a tots els efectes,
inclús per a casos de reproducció i exposició, en els quals es farà constar el nom de
l’autor/a.
4. DOCUMENTACIÓ:
Les persones interessades a participar en aquest concurs hauran d’enviar un correu
electrònic a l'adreça juventud@castello.es indicant XIII CONCURS DE FOTOGRAFIA
“CASTELLÓ JOVE” en l’assumpte del correu i en què s’incloga:
• Un enllaç a una descàrrega directa de la fotografia, que haurà d’estar
emmagatzemada en un compte DROPBOX i en format JPG (únicament s’admetrà
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El tema serà lliure.
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aquest tipus de compte). El nom de l’arxiu serà el títol la fotografia i la modalitat
(COLOR_BYN o DIGITAL), sense referències que identifiquen el seu autor/a.
La fotografia (en format JPG) tindrà unes mesures mínimes de 18x24 i màximes de 30x40
cm. El pes de l’arxiu no podrà superar els 6MB.
El fitxer haurà d’estar disponible des del moment en què s’envie el correu electrònic fins a la
data d’entrega de premis, prevista per al 8 de novembre de 2015.
•
La documentació següent en format PDF:
-Sol·licitud de participació i document de declaració responsable indicant que
l’obra és original, degudament omplits i firmats.
-Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
No s’admetrà la recepció de documents en arxius comprimits. La grandària màxima del total
dels arxius no excedirà 2MB.
Nota:
En el cas que un/a participant presente dos fotografies o més haurà de fer-ho de forma
individualitzada (1 correu electrònic per a cada fotografia).
Les persones participants han de presentar la documentació exigida en aquestes Bases, de
manera completa i dins del termini establit, la qual cosa serà determinant per a la seua
admissió. L’absència de dades o la seua inexactitud donarà lloc a la seua inadmissió en el
concurs, sense més tràmit. No obstant això, el Jurat farà constar en l’Acta corresponent les
causes d’inadmissió de participants.
Important:
Els noms dels arxius hauran d’estar compostos per paraules separades per guió baixl i
sense accents o caràcters especials.

5. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les obres podran presentar-s'hi des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el
Portal
de
la
Ciutadania
de
l’Ajuntament
de
Castelló
de
la
Plana
(https://portal.castello.es/PortalCiudadano/) fins a les 13 hores del dia 8 d’octubre de 2015
(inclusivament).
Les sol·licituds es presentaran mitjançant correu electrònic seguint el que establix el punt 4
(Documentació) d’aquesta convocatòria.

6. CRITERIS DE VALORACIÓ:
En decidir de donar el premi del concurs, el Jurat tindrà en compte la qualitat artística de la
fotografia i el domini de la tècnica.
7. COMPOSICIÓ DEL JURAT:
El Jurat estarà presidit pel regidor delegat de Joventut i estarà format per una persona
representant de l’Ajuntament de Castelló, que serà personal funcionari dels Negociats de
Joventut o Cultura, i dos persones relacionades amb el món de l’art i la fotografia.

Cód. Validación: 9C6XH6EWGHJMM9SRAR5YHGNDF | Verificación: http://sede.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 15

No seran admesos a concurs aquells treballs que inciten o fomenten la violència, el racisme,
la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació, o que atempten contra la dignitat
humana.

El Jurat estarà assistit pel secretari general de l’Administració municipal o funcionari/ària en
qui delegue, que tindrà veu però no vot.
El funcionament del Jurat, com a òrgan col·legiat, es regirà pel que establixen els articles 22
a 29 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
La decisió del Jurat serà inapel·lable des del punt de vista del seu contingut tècnic, i es farà
pública el dia 30 d’octubre de 2015, durant l’acte d’entrega de premis, si bé es convocarà
amb la deguda antelació a les persones premiades per a facilitar la seua assistència a
aquest acte.
8. EXPOSICIÓ:
El Jurat realitzarà una selecció de les obres presentades, fins a un màxim de 10 per
modalitat, que seran exposades en l’apartat de Joventut de la web municipal
(www.castello.es) a partir del 26 d’octubre de 2015.
9. RESPONSABILITAT:
L’Ajuntament de Castelló no es responsabilitza dels continguts dels treballs presentats.
10. CONFORMITAT:
La sol·licitud de participació en el concurs implica el ple coneixement i acceptació de les
Bases que regulen la convocatòria, el compliment dels requisits de participació exigits,
assumir les decisions del Jurat i, si és el cas, la seua interpretació de les Bases.
11. TRIBUNALS COMPETENTS:
En cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre la
ciutat de Castelló de la Plana.

1. PARTICIPANTS:
Podran participar-hi totes les persones jóvens nascudes o residents a la Comunitat
Valenciana, amb edats compreses entre els 14 i els 35 anys, ambdós inclosos, a data 8
d’octubre de 2015 (data en què finalitza el termini de presentació de treballs a aquest
concurs).
2. CONDICIONS GENERALS:
S’establixen dues categories:
• Categoria 14-18 anys (ambdós inclosos, a data 8 d’octubre de 2015).
• Categoria 19-35 anys (ambdós inclosos, a data 8 d’octubre de 2015)
El tema i la tècnica seran lliures. Les obres que s'hi presenten hauran d’ajustar-se a unes
mesures no inferiors a 60 cm ni superiors a 150 cm en cap dels seus costats. No s’admetrà
cap obra que no estiga compresa entre les mesures anteriorment citades.
Les obres hauran de presentar-s'hi sense firmar, protegides i convenientment preparades
per a la seua exposició.
3. PREMIS:
S’atorgaran els premis i dotacions següents:
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CONCURS DE PINTURA

Negociat de Joventut
Ajuntament de Castelló de la Plana

Categoria 14-18 anys: 400 €
Categoria 19-35 anys: 1.500 €
A aquestes quantitats se’ls aplicaran les retencions tributàries que corresponguen legalment.
El premi o premis podran quedar deserts si el Jurat considera insuficient la qualitat dels
treballs presentats.
Els treballs premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament de Castelló a tots els efectes,
inclús per a casos de reproducció i exposició, en els quals es farà constar el nom de
l’autor/a.
4. DOCUMENTACIÓ:
Les obres es presentaran degudament embalades i aniran acompanyades d’un sobre tancat
que contindrà, en format paper:
• Sol·licitud de participació i document de declaració responsable indicant que l’obra és
original, degudament omplits i firmats.
• Breu explicació de l’obra presentada (tècnica utilitzada, materials, colors...).
• Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
En la part externa de l’embalatge de l’obra i en el sobre adjunt únicament figurarà: X
CONCURS PINTURA, el títol de l’obra i l’edat de l’autor/a.
Els treballs es presentaran sense marca o firma que identifique l’autor/a.
No seran admesos a concurs aquells treballs que inciten o fomenten la violència, el racisme,
la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació, o que atempten contra la dignitat
humana.

5. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les obres podran presentar-s'hi des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el
Portal
de
la
Ciutadania
de
l’Ajuntament
de
Castelló
de
la
Plana
(https://portal.castello.es/PortalCiudadano/) fins a les 13 hores del dia 8 d’octubre de 2015
(inclusivament).
Les sol·licituds es presentaran presencialment o per correu ordinari a:
OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ JUVENIL II, al Casal Jove, situat a l’av. del Port, s/n,
12100 - Grau de Castelló.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ:
En decidir de donar el premi del concurs, el Jurat tindrà en compte la bellesa artística de
l’obra, el domini de la tècnica empleada, l’ús dels materials i el color.
7. COMPOSICIÓ DEL JURAT:
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Les persones participants han de presentar la documentació exigida en aquestes Bases, de
manera completa i dins del termini establit, la qual cosa serà determinant per a la seua
admissió. L’absència de dades o la seua inexactitud donarà lloc a la seua inadmissió en el
concurs, sense més tràmit. No obstant això, el Jurat farà constar en l’Acta corresponent les
causes d’inadmissió de participants.

El Jurat estarà presidit pel regidor delegat de Joventut i estarà format per una persona
representant de l’Ajuntament de Castelló, que serà personal funcionari dels Negociats de
Joventut o Cultura, i dos persones relacionades amb el món de l’art i la pintura.
El Jurat estarà assistit pel secretari general de l’Administració municipal o funcionari/ària en
qui delegue, que tindrà veu però no vot.
El funcionament del Jurat, com a òrgan col·legiat, es regirà pel que establixen els articles 22
a 29 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
La decisió del Jurat serà inapel·lable des del punt de vista del seu contingut tècnic, i es farà
pública el dia 30 d’octubre de 2015, durant l’acte d’entrega de premis, si bé es convocarà
amb la deguda antelació a les persones premiades per a facilitar la seua assistència a
aquest acte.
8. EXPOSICIÓ:
El Jurat realitzarà una selecció de les obres presentades, fins a un màxim de 10, amb les
quals es realitzarà una exposició que es trobarà exposada al Casal Jove del Grau del 26 al
30 d’octubre de 2015.
9. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES:
Els treballs no premiats podran retirar-se, amb una acreditació prèvia, a partir de l’endemà
de l’entrega de premis pel termini d’un mes, al Casal Jove del Grau de Castelló, situat a l’av.
del Port, s/n.
Si finalitzat el termini de devolució, les persones autores dels treballs presentats no els
retiren, s’entendrà que renuncien als seus drets sobre aquests a favor de l’Ajuntament de
Castelló de la Plana.

10. RESPONSABILITAT:
L’Ajuntament de Castelló no es responsabilitza dels continguts dels treballs presentats.
11. CONFORMITAT:
La sol·licitud de participació en el concurs implica el ple coneixement i acceptació de les
Bases que regulen la convocatòria, el compliment dels requisits de participació exigits,
assumir les decisions del Jurat i, si és el cas, la seua interpretació de les Bases.
12. TRIBUNALS COMPETENTS:
En cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre la
ciutat de Castelló de la Plana.
CONCURS DE DISSENY DE MODA
1. PARTICIPANTS:
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La retirada de les obres i, si és el cas, l’embalatge, transport, enviament i despeses
derivades, així com contractació d’empreses de missatgeria i transport, serà responsabilitat
exclusiva de la persona participant i les despeses que es deriven d’aquestes actuacions
també aniran a càrrec seu.

Negociat de Joventut
Ajuntament de Castelló de la Plana

Podran participar-hi les persones jóvens nascudes o residents a la Comunitat Valenciana,
amb edats compreses entre els 14 i els 35 anys, ambdós inclosos, a data 8 d’octubre de
2015 (data en què finalitza el termini de presentació de treballs a aquest concurs).
2. CONDICIONS GENERALS:
Es presentarà un mínim de tres i un màxim de cinc dissenys coordinats de temporada de
primavera o estiu en roba juvenil (dona o home). De tots els dissenys es presentarà l’esbós
en color, dibuixat de front i esquena en format DIN-A4 o DIN-A3 muntat sobre una cartolina o
cartó ploma del seu mateix format. Un d’aquests esbossos serà també presentat
confeccionat i cosit a dimensions naturals.
3. PREMI:
S’atorgarà un únic premi de 1.000 €.
A aquesta quantitat se li aplicaran les retencions tributàries que corresponguen legalment.
El premi podrà quedar desert si el Jurat considera insuficient la qualitat dels treballs
presentats.
El disseny premiat quedarà en propietat de l’Ajuntament de Castelló a tots els efectes, inclús
per a casos de reproducció i exposició, en els quals es farà constar el nom de l’autor/a.
L’esbós confeccionat serà tornat a la persona guanyadora durant l’acte d’entrega de premis.
4. DOCUMENTACIÓ:
Les obres aniran embalades i acompanyades d’un sobre tancat que contindrà, en format
paper:
• Sol·licitud de participació i document de declaració responsable indicant que l’obra és
original, degudament omplits i firmats.
• Breu descripció del treball presentat (inspiració, teixits triats, colors...)
• Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
En la part externa de l’embalatge de l’obra i en el sobre adjunt únicament figurarà: X
CONCURS DE DISSENY DE MODA i el títol de la col·lecció.

No seran admesos a concurs aquells treballs que inciten o fomenten la violència, el racisme,
la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació, o que atempten contra la dignitat
humana.
Les persones participants han de presentar la documentació exigida en aquestes Bases, de
manera completa i dins del termini establit, la qual cosa serà determinant per a la seua
admissió. L’absència de dades o la seua inexactitud donarà lloc a la seua inadmissió en el
concurs, sense més tràmit. No obstant això, el Jurat farà constar en l’Acta corresponent les
causes d’inadmissió de participants.
5. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les obres podran presentar-s'hi des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el
Portal
de
la
Ciutadania
de
l’Ajuntament
de
Castelló
de
la
Plana
(https://portal.castello.es/PortalCiudadano/) fins a les 13 hores del dia 8 d’octubre de 2015
(inclusivament).
Les sol·licituds es presentaran presencialment o per correu ordinari a:
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Els treballs es presentaran sense marca o firma que identifique l’autor/a.

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ JUVENIL I, situada al C/ Gaibiel, núm. 4, 12003 Castelló.
OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ JUVENIL II, al Casal Jove, situat a l'av. del Port, s/n,
12100 - Grau de Castelló.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ:
En decidir de donar el premi del concurs, el Jurat tindrà en compte la qualitat artística del
disseny, i especialment, l’adequació dels teixits i colors, així com la idoneïtat dels dissenys
per a poder arribar a ser confeccionats.
7. COMPOSICIÓ DEL JURAT:
El Jurat estarà presidit pel regidor delegat de Joventut i estarà format per una persona
representant de l’Ajuntament de Castelló, que serà personal funcionari dels Negociats de
Joventut o Cultura, i dos persones relacionades amb el món de l’art i el disseny.
El Jurat estarà assistit pel secretari general de l’Administració municipal o funcionari/ària en
qui delegue, que tindrà veu però no vot.
El funcionament del Jurat, com a òrgan col·legiat, es regirà pel que establixen els articles 22
a 29 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

8. EXPOSICIÓ:
El Jurat realitzarà una selecció de les obres presentades, fins a un màxim de 10, amb les
quals es realitzarà una exposició que es trobarà exposada al Casal Jove del Grau del 26 al
30 d’octubre de 2015.
9. DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS:
Els treballs no premiats podran retirar-se, amb una acreditació prèvia, a partir de l’endemà
de l’entrega de premis pel termini d’un mes, al Casal Jove del Grau de Castelló, situat a l’av.
del Port, s/n.
Si finalitzat el termini de devolució, les persones autores dels treballs presentats no els
retiren, s’entendrà que renuncien als seus drets sobre aquests a favor de l'Ajuntament de
Castelló de la Plana.
La retirada de les obres i, si és el cas, l’embalatge, transport, enviament i despeses
derivades, així com contractació d’empreses de missatgeria i transport, serà responsabilitat
exclusiva de la persona participant i les despeses que es deriven d’aquestes actuacions
també aniran a càrrec seu.
10. RESPONSABILITAT:
L’Ajuntament de Castelló no es responsabilitza dels continguts dels treballs presentats.
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La decisió del Jurat serà inapel·lable des del punt de vista del seu contingut tècnic, i es farà
pública el dia 30 d’octubre de 2015, durant l’acte d’entrega de premis, si bé es convocarà
amb la deguda antelació a les persones premiades per a facilitar la seua assistència a
aquest acte.

Negociat de Joventut
Ajuntament de Castelló de la Plana

11. CONFORMITAT:
La sol·licitud de participació en el concurs implica el ple coneixement i acceptació de les
Bases que regulen la convocatòria, el compliment dels requisits de participació exigits,
assumir les decisions del Jurat i, si és el cas, la seua interpretació de les Bases.
12. TRIBUNALS COMPETENTS:
En cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre la
ciutat de Castelló de la Plana.
CONCURS DE RELAT CURT
1. PARTICIPANTS:
Podran participar-hi totes les persones jóvens nascudes o residents a Espanya, amb edats
compreses entre els 14 i els 35 anys, ambdós inclosos, a data 8 d’octubre de 2015 (data en
què finalitza el termini de presentació de treballs a aquest concurs).
2. CONDICIONS GENERALS:
S’establixen dos modalitats, relats en castellà i relats en valencià. En cada modalitat,
s’establixen dos categories:
• Categoria 14-18 anys (ambdós inclosos a data 8 d’octubre de 2015).
• Categoria 19-35 anys (ambdós inclosos a data 8 d’octubre de 2015).
El tema i la forma dels relats són lliures.
Únicament es podrà presentar un treball per autor/a.
Cada treball constarà d’un primer foli amb el títol a manera de portada més el relat
pròpiament dit amb una extensió mínima de 6 folis (DIN A4) i màxima de 10, mecanografiats
a doble espai i per una sola cara amb lletra model Arial de la grandària 12.

CASTELLÀ:
Categoria 14-18 anys: 300 €
Categoria 19-35 anys: 600 €
VALENCIÀ:
Categoria 14-18 anys: 300 €
Categoria 19-35 anys: 600 €
A aquestes quantitats se’ls aplicaran les retencions tributàries que corresponguen legalment.
El premi o premis podran quedar deserts si el Jurat considera insuficient la qualitat dels
treballs presentats.
Els treballs premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament de Castelló a tots els efectes,
inclús per a casos de reproducció i exposició, en els quals es farà constar el nom de
l’autor/a.
4. DOCUMENTACIÓ:
Les persones interessades a participar en aquest concurs hauran d’enviar un correu
electrònic a l'adreça juventud@castello.es indicant IX CONCURS RELAT CURT en
l’assumpte del correu i en què s’adjunte el següent material annex en format PDF:
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3. PREMIS:
S’atorgaran els premis i dotacions següents:

Annex 1:
-Còpia, sense identificació de l’autor/a, del relat que es presenta a concurs.
Annex 2:
-Sol·licitud de participació i document de declaració responsable indicant que l’obra
és original, degudament omplits.
-Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
No s’admetrà la recepció de documents en arxius comprimits. La grandària màxima de cada
un dels arxius no excedirà 2MB.
No seran admesos a concurs aquells treballs que inciten o fomenten la violència, el racisme,
la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació, o que atempten contra la dignitat
humana.
Les persones participants han de presentar la documentació exigida en aquestes Bases, de
manera completa i dins del termini establit, la qual cosa serà determinant per a la seua
admissió. L’absència de dades o la seua inexactitud donarà lloc a la seua inadmissió en el
concurs, sense més tràmit. No obstant això, el Jurat farà constar en l’Acta corresponent les
causes d’inadmissió de participants.
5. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les obres podran presentar-s'hi des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el
Portal
de
la
Ciutadania
de
l’Ajuntament
de
Castelló
de
la
Plana
(https://portal.castello.es/PortalCiudadano/) fins a les 13 hores del dia 8 d’octubre de 2015
(inclusivament).
Les sol·licituds es presentaran mitjançant correu electrònic seguint el que establix el punt 4
(Documentació) d’aquesta convocatòria.

7. COMPOSICIÓ DEL JURAT:
El Jurat estarà presidit pel regidor delegat de Joventut i estarà format per una persona
representant de l’Ajuntament de Castelló, que serà personal funcionari dels Negociats de
Joventut o Cultura, i dos persones relacionades amb el món de l’art i la literatura.
El Jurat estarà assistit pel secretari general de l’Administració Municipal o funcionari/ària en
qui delegue, que tindrà veu però no vot.
El funcionament del Jurat, com a òrgan col·legiat, es regirà pel que establixen els articles 22
a 29 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
La decisió del Jurat serà inapel·lable des del punt de vista del seu contingut tècnic, i es farà
pública el dia 30 d’octubre de 2015, durant l’acte d’entrega de premis, si bé es convocarà
amb la deguda antelació a les persones premiades per a facilitar la seua assistència a
aquest acte.
8. RESPONSABILITAT:
L’Ajuntament de Castelló no es responsabilitza dels continguts dels treballs presentats.
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6. CRITERIS DE VALORACIÓ:
En decidir de donar el premi del concurs, el Jurat tindrà en compte la qualitat expressiva del
text i l’argument, així com l’adequat ús de la gramàtica i l’ortografia.

Negociat de Joventut
Ajuntament de Castelló de la Plana

9. CONFORMITAT:
La sol·licitud de participació en el concurs implica el ple coneixement i acceptació de les
Bases que regulen la convocatòria, el compliment dels requisits de participació exigits,
assumir les decisions del Jurat i, si és el cas, la seua interpretació de les Bases.
10. TRIBUNALS COMPETENTS:
En cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre la
ciutat de Castelló de la Plana.
NORMATIVA APLICABLE
Els premis es regiran pel que disposa la convocatòria i en allò que no està previst en aquesta
convocatòria, 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 del dit text
legal.
S’ADJUNTA A LES BASES EL MODEL DE SOL·LICITUD NORMALITZAT PER A
PARTICIPAR EN AQUESTA CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS PREMIS DE
JOVENTUT, ANY 2015.

Cód. Validación: 9C6XH6EWGHJMM9SRAR5YHGNDF | Verificación: http://sede.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 15

(Document firmat electrònicament al marge)

