
              
 

 

SECRETARIA 

BASES CONCURS DE GRAFITS 2016 
 
PRIMERA. FINALITAT  
L'Ajuntament d'Albal, dins de les activitats previstes en la Fira d’Oci i Temps 

Lliure 2016, organitza un Concurs de Grafits amb una doble finalitat:  
 

 Promocionar i donar participació a joves escriptors i escriptores de grafits 
i art urbà, com a mitjà d'expressió cultural i artística.  

 Oferir la possibilitat a les persones aficionades a l'art grafit perquè siguen 
elles mateixes les que decoren, una de les parets del Casal Jove. 

 
SEGONA. PARTICIPANTS  
Podran participar-hi els/les joves, individualment o en grup, sempre que 

reunisquen els requisits següents:  
 

 Residents a la Comunitat Valenciana  

 Que tinguen edats compreses entre els 14 i els 35 anys. (en cas de 
menors d'edat, hauran de presentar l'autorització del pare, mare o 
representant legal per a la participació en el concurs, així com per a 
qualsevol qüestió relacionada amb este)  

 Que el grup, si escau, estiga integrat per un màxim de tres components.  
 
TERCERA. TEMA  
La temàtica serà: Els joves i la música.  
 
No s'admetran treballs que tinguen continguts polítics, irreverents, obscens, 

xenòfobs, referències al consum de tabac, alcohol o estupefaents així com qualsevol 
altre que atempte contra la dignitat de les persones.  

 
Les obres hauran de ser originals i inèdites.  
 
QUARTA. CONDICIONS TÈCNIQUES 
1. La tècnica ha de ser manual.  
2. Els esbossos s’han de presentar a color, en suport de paper o cartolina 

grandària A3 o A4.  
3. Els esbossos han d’anar sense signar i sense cap tipus de pseudònim que 

identifique  l'autor/a.  
4. En la part posterior de l'esbós cal indicar el títol, una breu descripció de l'obra i 

una relació d’esprais, llista de colors i difusors necessaris per a la realització, no 
excedint mai de 35 pots de 200cl per treball presentat. L’Ajuntament  proporcionarà la 
paleta de colors als guanyadors. 

 
CINQUENA. PRESENTACIÓ  
Els esbossos s’han de presentar en un sobre tancat o una altra forma protegida i, 

dins d’este, un altre sobre tancat en el qual figurarà el lema. Este segon sobre 
contindrà  les dades següents:  

1. Fotocòpia del DNI o passaport del/dels participant/s 
2. Nom i cognoms  
3. Telèfon 
4. Adreça 
5. Autorització, si escau, del pare, mare o representant legal per a la participació 

en este concurs.  
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Les sol·licituds per a participar en el concurs juntament amb els esbossos s’han 

de presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Albal. El nom de l'autor o 
autora no figurarà en l'exterior de cap dels sobres, en cas contrari el treball quedarà 
desqualificat.  

 
El termini per a la presentació dels esbossos finalitzarà el dia 13 de juny de 2016 

a les 14.00 hores.  
 
SISENA. SELECCIÓ D'ESBOSSOS  
El Jurat seleccionarà l'esbós que es pintarà en la paret triada del recinte principal 

del Casal Jove, on romandran exposats. Els esbossos es pintaran en la paret els dies 
16, 17 i 18 del mes de juny. Durant estos tres dies s'estipularà un horari per a pintar, 
que es donarà a conèixer als guanyadors dels esbossos. Els materials necessaris per 
a l'execució dels treballs seran facilitats per l'Ajuntament.  

 
SETENA. CRITERIS DE VALORACIÓ  
Per a l'elecció de l'esbós que es pintarà en la paret, es tindran en compte 

l’adequació al tema proposat en estes bases, el disseny, l’originalitat, l’estructura i el 
colorit de l'esbós.  

 
HUITENA. JURAT 
El Jurat estarà integrat per:  
 

 Regidor de Joventut, o persona en qui delegue. 

 Coordinadora de Joventut, que actuarà com a secretària amb veu i vot. 

 Una persona relacionada amb el món de l'art i/o del disseny.  

 Una monitora/informadora del Casal Jove.  
 
El Jurat triarà un dels esbossos perquè, posteriorment, els seus autors el pinten 

en la paret. La reunió del jurat tindrà lloc el dia 14 de juny de 2016 i serà inapel·lable. 
 
Es podrà declarar desert el premi si no aconsegueix el nivell tècnic o artístic 

desitjat.  
 
NOVENA. REQUISIT INDISPENSABLE  
La participació  en el concurs implica l’acceptació d’estes bases. 
 
Diligència per a fer constar que les presents bases, que s’integren de nou 

clàusules, han estat aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessió 
de 2 de maig de 2016.  

 
Albal, data de la signatura. 

 
El secretari 

 
Antonio Rubio Martínez 

 
Document signat electrònicament. Codi de verificació al marge 


