
 

 

VALÈNCIA CREA-2015 
XVI CERTAMEN DE CREACIÓ JOVE 

 

BASES GENERALS 

 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. 

L’objecte de la present convocatòria és el reconeixement i la difusió de les obres de 

jóvens artistes a través de premis i mencions, tant a nivell de la ciutat de València com a 

nivell nacional. 

1. PARTICIPANTS. 

Podran participar en la present convocatòria: 

• En les modalitats júnior, jóvens, en col·lectiu o individualment, que tinguen entre 

14 i 17 anys, ambdós inclusivament, el dia 29 de juny de 2015. 

• En la resta de modalitats, jóvens, en col·lectiu o individualment, que tinguen entre 

18 i 35 anys, ambdós inclusivament, el dia 29 de juny de 2015. 

Tots els treballs presentats participaran en la selecció al Premi Nacional, amb la qual 

finalitat cal haver nascut a Espanya o ser-hi resident, tant si s’hi presenten individualment o 

com a col·lectiu. A més a més, participaran en la selecció al Premi Ciutat de València les 

persones participants que acrediten estar empadronades a la ciutat de València o estudiant en 

un centre educatiu o universitari de València, o treballant en una empresa amb domicili fiscal 

en la ciutat de València. 

Per a aquelles persones participants que es presenten com a col·lectiu, per a participar 

en la selecció al Premi Ciutat de València, el 50% o la majoria de persones (en cas de 

col·lectius amb nombre imparell de persones participants) hauran de trobar-se empadronades 

a la ciutat de València, o matriculades en un centre educatiu o universitari a la ciutat de 

València durant el curs 2013-2014, o que treballen en una empresa amb domicili fiscal a la 

ciutat de València. 

Per a la comprovació d'estos requisits serà necessària la presentació d'una fotocòpia 

del DNI o de la Targeta de Resident de cada persona participant. Per a aquelles persones que 

han de demostrar que estan empadronades a la ciutat de València, certificat d’empadronament 
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o declaració de trobar-se empadronada a la dita ciutat, la qual cosa serà verificada 

posteriorment per l’Ajuntament, o fotocòpia del certificat de la matrícula en un Centre 

Educatiu o Universitari de València del curs 2014/2015, o documentació que acredite 

l’empresa on treballa i l’acreditació del domicili fiscal de l’empresa al municipi de València. 

Les persones que hi participen presentaran una declaració responsable de no trobar-se 

incurses en cap de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions. 

No podran participar en la present convocatòria, ni individualment ni com a col·lectiu, 

aquelles persones jóvens guardonades amb un Premi Nacional o Premi Ciutat de València en 

el certamen anterior, realitzat l’any 2014, excepte les que es presenten a una disciplina 

artística diferent a la que foren premiats. 

2. INSCRIPCIÓ I LLIURAMENT D'OBRES. 

• El termini d'inscripció i lliurament de les obres s'obrirà el dia 29 de juny de 2015 i 

finalitzarà en la data assenyalada en les condicions específiques per a cada modalitat. 

• La inscripció es realitzarà en línia a través de la web www.juventud-valencia.es. 

• Lloc de lliurament de les obres: a l’Edifici de la Regidoria de Joventut, carrer 

Campoamor, núm. 91, 46022 València, de dilluns a divendres de 10:30 h a 13:00 h i de 

17:00 h a 19:30 h. 

• Juntament amb l’obra caldrà presentar-hi dos exemplars de la inscripció, un per a 

l’organització i un altre per a la persona interessada, en el qual es farà constar el registre 

d’entrada de l’obra. 

• Formulari d’inscripció en línia: 

- S’ompliran les dades. 

- S’hi adjuntaran els fitxers següents: 

1) Fotocòpia del DNI o targeta de resident de la persona autora o persones autores. 

2) Currículum de la persona o persones autores (màxim deu línies). 

3) Fotografia de la persona o persones autores. 

4) Fotografia i imatges de l'obra o obres en la màxima resolució. 
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5) Explicació o memòria de l’obra o obres (màxim 25 línies). 

6) Per a aquelles persones que a més a més desitgen optar al Premi Ciutat de València: 

certificat d’empadronament o declaració d’estar empadronades a la ciutat de 

València (la qual serà verificada posteriorment per l’Ajuntament), o còpia de la 

matrícula del centre on cursen els estudis, o documentació acreditativa del domicili 

fiscal de l’empresa on treballa. 

7) Per a les modalitats júnior (jóvens amb edats compreses entre els 14 i 17 anys) 

autorització dels pares per a participar en el certamen. 

• En el butlletí d’inscripció, les persones participants: 

- Hauran de fer la declaració responsable de no trobar-se incurses en cap de les 

prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions. 

- Hauran d’autoritzar expressament i sense contraprestació econòmica que, en cas que 

les obres presentades siguen premiades o que obtinguen menció especial, les imatges 

d’estes es podran utilitzar en publicacions, vídeos i reportatges fotogràfics referents a 

l’acte del lliurament de premis, amb la posterior exposició d’estes obres; i, així mateix, 

que les seues imatges es publiquen en la pàgina web de la Regidoria de Joventut 

(activitats referides sempre a la promoció cultural i artística que pretén la convocatòria 

del present certamen). 

- Hauran de fer l’autorització següent: “En cas de ser premiat/da autoritze l’Ajuntament 

de València a consultar si estic al corrent de les meues obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social”.) 

- Hauran d’expressar l’acceptació íntegra de les presents bases. 

Els enviaments d’obres per correu certificat o empreses de missatgeria (en un sol 

enviament) hauran d'incloure en un sobre el butlletí d'inscripció. 

La falta de documentació o inexactitud de les dades donarà lloc a la inadmissió en el 

certamen. 

En la pàgina web del certamen, www.juventud-valencia.es, es podran consultar les 

bases. Així mateix, per a qualsevol dubte o suggeriment, es posa a disposició de les persones 

participants l’adreça de correu electònic valenciacrea@valencia.es. 
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Es garantix el correcte tractament de la documentació aportada i de les dades 

facilitades per les persones participants, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades amb Caràcter Personal (LOPD). 

 

3. JURATS. 

Per a seleccionar els treballs i les propostes d’adjudicació dels premis i mencions 

especials serà nomenat un jurat per a cada modalitat, presidits pel regidor d’Esports i Joventut 

o per la persona en qui delegue, i format per persones de reconegut prestigi en cada matèria. 

Com a secretari del jurat, amb veu però sense vot, actuarà el secretari de l’Ajuntament, el Sr. 

Hilario Llavador Cisternes, o la persona funcionària habilitada o la persona funcionària amb 

titulació superior en qui este delegue. Els veredictes dels jurats constaran en les seues 

respectives actes. 

Es valorarà l'originalitat i el disseny de les obres, així com la tècnica i la qualitat 

artística en la realització d’estes. 

L'acord pel qual es concedisquen els premis i les mencions especials de cada modalitat 

serà motivat i haurà de ser adoptat per la Junta de Govern Local, que haurà de tindre en 

compte la proposta emesa pels jurats en les respectives actes, després d’haver comprovat 

prèviament el Servici de Joventut que les declaracions efectuades pel participant en la fitxa 

d’inscripció, a l’entregar l’obra, són certes. L’esmentat acord podrà declarar desert algun dels 

Premis per falta de qualitat de les obres presentades. 

El termini de resolució i notificació de l’acord serà anterior al 30 de novembre de 

2015. 

Els veredictes dels diversos jurats seran inapel·lables, sense perjuí de la possible 

impugnació dels actes d'acord amb el que preveu la legislació vigent. 

Els jurats es reserven el dret a resoldre qualsevol circumstància no contemplada en les 

Bases, així com a interpretar-les. 

L’acord de la Junta de Govern Local dels veredictes dels Jurats es farà públic en la 

pàgina web de la Regidoria de Joventut (www.juventud-valencia.es) i, si és el cas, per 

notificació certificada de l’acord a les persones premiades. 
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4. PREMIS. 

Els premis seran els següents: 

- Premi Nacional ................... 1.500,00 € 

- Premi Ciutat de València .... 1.000,00 € 

Tots dos premis no podran ser concedits a la mateixa persona. Així mateix, s’exclou la 

concessió del premi ex aequo. 

La Fundació València Crea patrocinarà l’import dels premis de les modalitats de 

Música, Pop-Rock, Videoart, Fotografia i Disseny gràfic, per a jóvens amb edats compreses 

entre els 18 i 35 anys. L’import dels premis de la resta de modalitats arriba a la quantitat de 

30.000,00 € (trenta mil euros), i serà efectuat a càrrec de l’Aplicació Pressupostària 

EG720/33700/48100 del vigent Pressupost Municipal. 

Tots els premis d’este certamen es trobaran subjectes a la corresponent retenció en 

concepte d’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d’acord amb la normativa vigent 

del Ministeri d’Hisenda, de manera que el percentatge aplicable és del 20%. 

Es podran atorgar fins a dos Mencions Especials per modalitat, excepte per a les 

modalitats de Fotografia i de Disseny Gràfic, en les quals s’atorgarà fins a quatre Mencions 

per cada una. 

Les persones jóvens premiades hauran de realitzar una declaració mitjançant la qual 

autoritzaran l’Ajuntament de València a consultar si es troben al corrent de les seues 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i no són deutores per resolució de 

procedència de reintegrament. 

El lliurament de premis a les persones jóvens creadores es durà a terme al lloc i en la 

data que es comunicarà pels mitjans oportuns. L’import dels premis s’abonarà a les persones 

jóvens guanyadores per mitjà de transferència bancària. 

5. EXPOSICIÓ I PROMOCIÓ. 

Posteriorment, l'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Joventut, 

realitzarà una exposició de les obres de les persones artistes que hagen sigut Premiades i amb 

Mencions Especials en este Certamen, i també es podrà projectar un audiovisual de totes les 

obres presentades. 
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L'Ajuntament es reserva el dret d'utilització de les fotografies realitzades a les obres 

premiades i amb mencions especials, als actes efectuats amb motiu del present Certamen, com 

a material informatiu de la Regidoria de Joventut i de l’Ajuntament de València. 

 

6. PROPIETAT DE LES OBRES. 

L'Ajuntament es reserva durant dos anys el dret de projecció i reproducció d’estes 

obres. Transcorregut este termini el dret passarà a les persones autores. 

Les obres que no hagen obtingut Premi Nacional ni Premi Ciutat de València, ni 

Menció Especial, hauran de ser retirades dins el termini de dos mesos des del dia que es facen 

públics els veredictes dels Jurats. Les persones autores que no retiren les obres dins l’esmentat 

termini en perdran el dret de recuperació i, en conseqüència, l’Ajuntament de València podrà 

disposar-ne. 

Les obres premiades amb el Premi Nacional, Premi Ciutat de València i aquelles obres 

amb Menció Especial que formen part de l’exposició, es retiraran dins el termini d’un mes des 

del dia de l’acabament d’esta. Les persones autores que no retiren les obres dins l’esmentat 

termini, en perdran el dret de recuperació i, en conseqüència, l’Ajuntament de València podrà 

disposar-ne. En la web www.juventud-valencia.es es publicarà la data d’exposició de les 

obres. 

Les persones autores o les degudament autoritzades hauran de retirar les obres a 

l’edifici de la Regidoria de Joventut, carrer Campoamor, núm. 91, 46022 València, de dilluns 

a divendres de 10:00 h a 13:30 h i de 17:00 h a 19:30 h. La Regidoria de Joventut no les 

retornarà en cap cas mitjançant enviament al domicili d’origen. 

 

7. ACCEPTACIÓ. 

La participació en este Certamen suposa l'acceptació íntegra de les presents Bases. 

L'organització posarà el màxim interés en la protecció de les obres rebudes, però 

declina expressament qualsevol responsabilitat derivada d'accidents imprevisibles, furt, 

robatori, incendi o una altra causa de força major, per la qual cosa no subscriurà cap pòlissa 

d’assegurança que cobrisca els dits riscos. 
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BASES COMUNES A TOTES LES MODALITATS 

 

1.  Per cada modalitat s’hi podran presentar un màxim de dos obres per persona autora o 

col·lectiu. Excepte en la modalitat de videoart, perquè en les seues bases específiques 

s’indica que s’hi presentarà una sola obra. 

2.   a) Les obres hauran de ser originals; el tema i la tècnica seran lliures. 

b) No s’hi admetran aquelles obres en què s’hagen utilitzat imatges o plagis d’imatges 

d’altres persones autores o institucions. 

c) No s’hi admetran aquelles obres que per representar persones, animals o coses, siguen 

susceptibles de ser impugnades o reclamats els drets d’utilització per part de persones i 

institucions que puguen acreditar-ne la propietat. 

d) No s'hi admetrà la utilització ni l'aparició de marques comercials; les marques, si fa al 

cas, hauran de ser totalment fictícies. 

e) No s’hi admetran les obres que hagen obtingut algun guardó amb anterioritat al dia de 

la data de la seua inscripció en el present Certamen, en altres concursos o certàmens. 

f) La persona o persones autores de les obres seran les úniques responsables davant de 

qualsevol incidència que, pels motius assenyalats, es puga produir. 

3.  Les obres no podran portar la signatura de la persona o persones autores ni el títol d’esta de 

forma visible. 

4.  El lloc d’entrega de les obres, juntament amb dos exemplars de la inscripció, serà a 

l’edifici de la Regidoria de Joventut, carrer de Campoamor, núm. 91, 46022 València. De 

dilluns a divendres de 10:00 h a 13:30 h i de 17:00 h a 19:30 h. 

5.  El termini d'inscripció i entrega de les obres començarà el dia 29 de juny de 2015 i 

finalitzarà en la data assenyalada en les condicions específiques per a cada modalitat. 

6.  En el cas de Productores o Distribuïdores: 

• No es presentaran obres que hagen sigut guardonades en altres Certàmens o 

Concursos. 

• Només s’admetrà una obra per DVD o CD. 
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• No s’admetrà un DVD o CD amb obres de més d’una persona autora. 

• No s’admetran les obres que porten els noms de la persona o persones autores a la 

caràtula del DVD/CD o en el mateix DVD/CD. 

 

BASES ESPECÍFIQUES PER A LES MODALITATS JÚNIOR 

(JÓVENS DE 14 A 17 ANYS) 

 

Disseny Interactiu Júnior 

• Dispositius interfície físics o dispositius mòbils, disseny de pàgines web, aplicacions 

mòbils, instal·lacions interactives… Es pot presentar únicament el disseny, únicament la 

programació o totes dos. 

• No s'admetrà la utilització ni l'aparició de marques comercials en les obres presentades. 

• Cada treball haurà d'anar en un CD Rom que continga exclusivament eixe treball. S'haurà 

de lliurar en un estoig de protecció, que inclourà el títol i el nom de la persona o persones 

autores. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l’obra o obres: des del 29 de juny fins al 3 de juliol de 

2015. 

 

Disseny Gràfic Júnior 

• Il·lustració i obra gràfica: obra seriada, il·lustració, calcografia, xilografia, litografia 

serigrafia, fotomecàniques, transferències, obra electrogràfica, obra multidisciplinària, 

àlbum il·lustrat, il·lustració digital i/o manual, llibre d’artista, carpeta d’artista..., que s’hi 

hauran de presentar obligatòriament impresos. 

• Suports i formats lliures. 

• No s'admetrà la utilització ni l'aparició de marques comercials en les obres presentades. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l’obra o obres: des del 29 de juny fins al 7 de juliol de 

2015. 
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BASES ESPECÍFIQUES DE LES MODALITATS PER A JÓVENS DE 18 A 35 ANYS 

 

Curt 

• S’acceptaran obres d’animació, ficció, documentals... 

• Queda subjecta a responsabilitat de l’autor la utilització en els curts de material (música, 

imatges, disseny...) de tercers. 

• Les obres no podran ser anteriors a l’any 2013. 

• La duració màxima serà de 20 minuts. 

• Cada treball haurà d'anar al principi d'una cinta que exclusivament continga eixe treball. 

S'haurà de lliurar en un estoig de protecció, que inclourà el títol, el nom de la persona 

realitzadora, la duració i l’any de producció. 

• Els formats admissibles hauran de ser .mov, .m4v, .mp4, .avi, .wmv o .mkv. Es recomana 

la utilització del còdec H.264. 

• Les persones propietàries i/o autores dels treballs presentats autoritzen l'organització per a 

realitzar projeccions públiques i renuncien a qualsevol remuneració dins el marc del 

present certamen. 

• Les persones autores hauran d’aportar dos captures de pantalla de diversos fotogrames en 

suport digital. 

• No podran ser seleccionades les obres que no tinguen una qualitat tècnica necessària per a 

una correcta utilització en el procés de selecció. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l’obra o obres: des del 29 de juny fins al 3 de juliol de 

2015. 

Disseny Interactiu 

• Dispositius interfície físics o dispositius mòbils, disseny de pàgines web, aplicacions 

mòbils, instal·lacions interactives… Es pot presentar únicament el disseny, únicament la 

programació o totes dos. 

• No s'admetrà la utilització ni l'aparició de marques comercials en les obres presentades. 
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• Cada treball haurà d'anar en un CD Rom que continga exclusivament eixe treball. S'haurà 

de lliurar en un estoig de protecció, que inclourà el títol i el nom de la persona o persones 

autores. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l'obra o obres: des del 29 de juny fins al 3 de juliol de 

2015. 

Videoart 

• S’hi presentarà només una obra per persona autora o col·lectiu. 

• La duració no podrà superar els 15 minuts. 

• Els treballs hauran de lliurar-se en un suport que continga únicament el treball i, a més, 

dins d'un estoig de protecció. 

• Els formats admissibles hauran de ser .mov, .m4v, .mp4, .avi, .wmv o .mkv. Es recomana 

la utilització del còdec H.264. No seran seleccionades les obres que no tinguen una 

qualitat tècnica necessària per a la seua utilització correcta en el procés de selecció. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l'obra: des del 29 de juny fins al 3 de juliol de 2015. 

Arquitectura 

• S'hi poden presentar projectes d’edificació de vivenda, d’edificis d’ús públic, d’edificis 

singulars de disseny urbà, recuperació d’espais públics, protocols de gestió de criteris 

d’eficiència energètica... 

• Les propostes hauran de ser contemporànies, respondre a demandes socials actuals, 

propostes que investiguen sobre nous protocols de gestió, recuperació, regeneració o 

rehabilitació de la ciutat construïda i l’espai públic, propostes amb criteris de sostenibilitat 

(econòmic, mediambiental, social). Totes les propostes han de ser adaptables i versàtils. 

• S’hi haurà de presentar un dossier explicatiu en format màxim DIN-A3 amb la memòria 

del projecte i la informació gràfica. 

• S’hi haurà de presentar un màxim de 2 panells en format DIN-A1 que inclouran tant la 

documentació gràfica com la memòria de la proposta. Com a mínim, amb les següents 

dades: 

- Emplaçament en relació amb l'entorn. 
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- Planta d'ordenació general (escala 1:2000). 

- Plantes, seccions, alçats i perspectives necessàries per a poder entendre correctament 

la proposta. 

- Indicació de superfícies. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l'obra o obres: des del 29 de juny fins al 7 de juliol de 

2015. 

Disseny Gràfic 

• S’hi podran presentar cartells, publicacions, il·lustracions d'obres, etc., obligatòriament 

impresos. 

• Il·lustració i obra gràfica: obra seriada, il·lustració, calcografia, xilografia, litografia 

serigrafia, fotomecàniques, transferències, obra electrogràfica, obra multidisciplinària, 

àlbum il·lustrat, il·lustració digital i/o manual, llibre d’artista, carpeta d’artista..., que s’hi 

hauran de presentar obligatòriament impresos. 

• Suports i formats lliures. 

• No s'admetrà la utilització ni l'aparició de marques comercials en les obres presentades. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l'obra o obres: des del 29 de juny fins al 7 de juliol de 

2015. 

Comunicació Corporativa 

• S’hi podran presentar logotips o anagrames i la seua aplicació a papereria bàsica en 

qualsevol dels suports que la persona participant desitge (grandària màxima DIN-A3) i 

obligatòriament en format imprés. No s'hi admetrà la utilització ni l'aparició de marques 

comercials; la marca haurà de ser totalment fictícia. 

• La proposta presentada inclourà símbol, logotip, tipografia, gamma cromàtica, versió B/N 

i papereria bàsica. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l’obra o obres: des del 29 de juny fins al 7 de juliol de 

2015. 
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Fotografia 

• Les persones participants hauran de presentar un mínim de tres i un màxim de cinc 

fotografies d'una obra que haurà de ser de temàtica comuna i el Jurat la valorarà en el seu 

conjunt. 

• Les fotografies hauran de ser presentades per a la seua exposició en suport rígid (no s'hi 

admetrà el vidre) no superior a 30 cm x 40 cm. Dins del suport, la grandària mínima del 

paper fotogràfic serà de 18 cm x 24 cm. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l'obra o obres: des del 29 de juny fins al 8 de juliol de 

2015. 

 

Música 

• Les obres presentades no hauran d’haver sigut estrenades amb anterioritat al veredicte del 

Jurat. 

• Hauran de ser composicions de música contemporània, en qualsevol direcció estètica, 

escrites per a un acoblament instrumental d’entre 7 i 10 intèrprets. La plantilla de 

l’acoblament serà lliure, però no s’hi ha de duplicar cap instrument. Es permet la inclusió 

d’una veu. En cas d’incloure-hi percussió, no s’ha d’escriure per a més d’un músic. No 

s’hi han d’utilitzar mitjans electroacústics. 

• La duració de l’obra estarà compresa entre un mínim de 5 minuts i un màxim de 15 

minuts. 

• La partitura de l’obra s’haurà de presentar escanejada per triplicat, acompanyada d’un 

comentari explicatiu. Opcionalment, s’hi pot adjuntar un .mp3 amb la gravació de l’obra, 

que podrà ser informàtica. El material enviat no serà retornat i passarà a formar part de 

l’arxiu del Certamen. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l'obra o obres: des del 29 de juny fins al 8 de juliol de 

2015. 
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Moda per a Adults 

• S’hi haurà de presentar una sèrie com a mínim de 6 i un màxim de 12 dissenys coordinats 

de temporada de primavera o estiu en roba d’home o de dona, que configure una col·lecció 

coherent. 

• Els formats dels suports no podran ser inferiors a DIN-A4 ni superiors a DIN-A3 i 

obligatòriament ha d’estar en format imprés. Cada model s’haurà de presentar en una 

il·lustració lliure a color, acompanyada d’una fitxa detallada amb les especificacions 

tècniques de la col·lecció i la seua filosofia. La fitxa es presentarà impresa. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l'obra o obres: des del 29 de juny fins al 9 de juliol de 

2015. 

 

Moda Infantil 

• S’hi haurà de presentar una sèrie com a mínim de 6 i un màxim de 12 dissenys coordinats 

de temporada de primavera o estiu en roba infantil, que configure una col·lecció coherent. 

• Els formats dels suports no podran ser inferiors a DIN-A4 ni superiors a DIN-A3, i 

obligatòriament han d’estar en format imprés. Cada model s’hi haurà de presentar amb 

una il·lustració lliure a color, acompanyada d’una fitxa detallada amb les especificacions 

tècniques de la col·lecció i la seua filosofia. La fitxa es presentarà impresa. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l'obra o obres: des del 29 de juny fins al 8 de juliol de 

2015. 

 

Disseny Gastronòmic 

• S’hi presentarà en format digital i rígid, imprés, grandària DIN-A4 màxim, la foto en bona 

resolució del plat escollit. Haurà d’anar acompanyada de la descripció de la recepta, la 

memòria explicativa del projecte i les necessitats tècniques. 

• S’hi podrà presentar un plat principal o unes postres. 

• Es valorarà, a més del disseny i la creativitat, la presentació del plat i la innovació i 

l'harmonia entre ingredients, així com les qualitats gustatives. 
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• El jurat seleccionarà prèviament un màxim de 5 plats, que les persones autores 

seleccionades hauran de cuinar/elaborar en una data concreta per a la seua degustació 

final. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l'obra o obres: des del 29 de juny fins al 9 de juliol de 

2015. 

 

Pop-Rock 

• Jóvens en edats compreses entre 18 i 35 anys, ambdós inclusivament, tot i que es permet 

que un terç dels participants no acomplisquen l’edat estipulada. 

• S’hi pot participar de forma individual o col·lectiva. 

• Les persones participants només podran inscriure’s en un grup. No es permetrà 

l’increment de components dels grups una vegada inscrits. Només es permetrà el canvi de 

component del grup per causa de força major degudament justificada. 

• Els grups i/o solistes no podran tindre cap treball discogràfic en el mercat ni cap contracte 

amb una companyia discogràfica. Sí que s’hi admetran grups amb treballs discogràfics 

autofinançats per ells mateixos. 

• Les cançons presentades hauran de ser originals pel que fa a la lletra i música, les persones 

participants seran les úniques responsables de l’autoria i originalitat dels temes. 

• S’hi presentarà una maqueta amb format .mp3, que com a mínim contindrà dos cançons. 

• S’hi admetran les modalitats següents: pop rock, metall, fusió i hip hop. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l'obra o obres: des del 29 de juny fins al 9 de juliol de 

2015. 

 

Disseny d’Interiors 

• S’hi presentaran avantprojectes en suport rígid i format imprés (grandària DIN-A1 

màxim). 
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• Hi hauran de presentar projectes de disseny d'interiors de vivendes, locals comercials, 

oficines o despatxos, així com arquitectura efímera: estand de fira, escenografia de teatre o 

de cine, espais expositius, culturals, etc. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l'obra o obres: des del 29 de juny fins al 10 de juliol 

de 2015. 

 

Còmic 

• Les historietes presentades no podran tindre més de quatre pàgines. 

• El tema serà lliure, però els personatges protagonistes hauran de ser originals, de creació 

pròpia i inèdita. 

• No s'establix cap distinció entre blanc i negre o color, si es té en compte que al concurs cal 

presentar l'obra original (hi són excloses les còpies). 

• El format màxim serà de DIN-A3. 

• Els treballs poden ser retolats en valencià o en castellà. 

• Els treballs s’hauran de presentar sense emmarcar, protegits únicament per paper ceba o 

acetat. 

• En el cas de la utilització de qualsevol tractament digital, s'haurà d'adjuntar a l'obra el 

treball original. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l'obra o obres: des del 29 de juny fins al 10 de juliol 

de 2015. 

 

Disseny de Producte 

• S’hi presentarà un màxim de tres panells en format DIN-A2, acompanyats d’una 

explicació gràfica i d’una memòria descriptiva de la proposta. 

• Termini d'inscripció i lliurament de l'obra o obres: des del 29 de juny fins al 10 de juliol 

de 2015. 

___________________________ 


