Negociat de Joventut
Ajuntament de Castelló de la Plana

BASES CONCURSOS JOVENTUT 2019
L’Ajuntament de Castelló de la Plana convoca, a través de la Regidoria de Joventut,
amb l’objectiu de fomentar la creativitat, la participació, la cultura i l'oci educatiu de la gent
jove, els CONCURSOS següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CONCURS DE CURTMETRATGES
XXIII CONCURS “CÒMIC JOVE”
XVII CONCURS DE FOTOGRAFIA “CASTELLÓ JOVE”
XIV CONCURS DE PINTURA
XIII CONCURS DE RELAT CURT
XXIII CONCURS CARTELL DE CARNESTOLTES 2020
CONCURS DE CURTMETRATGES

1. PARTICIPANTS
Poden participar-hi totes les persones joves nascudes o residents a Espanya, amb
edats compreses entre 12 i 30 anys, ambdós inclosos, en la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds. Les persones menors d'edat han de presentar degudament
omplida l'autorització del pare, mare o tutor/a.
2. CONDICIONS GENERALS
Els treballs que es presenten han de ser originals, inèdits, propietat de l'autor/a i
poden estar gravats amb qualsevol dispositiu multimèdia, amb la major qualitat possible, i
ser editats després amb ferramentes externes, si es desitja.
El tema del curtmetratge és lliure i s’ha de gravar en castellà o valencià.
Els treballs han de tindre una duració màxima de 3 minuts inclosos els títols i crèdits,
si n’hi haguera, i ser presentats en qualsevol dels formats d'arxiu següents: MP4, MOV,
WebM, MPEG4, AVI, WMV o FLV.
No s’admetran 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.
Només s'admetran com a màxim dos curtmetratges per autor/a.
3. PREMIS
S'atorgaran els premis i dotacions següents:
- Primer premi: 1.000 euros
- Segon premi: 800 euros
- Tercer premi: 500 euros
- Premi Igualtat: 500 euros. Per a optar a aquest premi s'ha de fer indicació
expressa en el cos del correu electrònic enviat per a participar-hi, i complir algun
dels criteris que s'estableixen en el punt 6 d'aquestes bases. L'obtenció d'aquest
premi no impedeix la consecució de qualsevol dels altres.
A les quantitats esmentades se'ls aplicaran les retencions tributàries que
corresponguen legalment.
Els treballs premiats seran cedits pels autors/es a l'Ajuntament de Castelló de la
Plana, que es reserva el dret de divulgar-los o difondre'ls públicament i reproduir-los, en
part o en la seua totalitat, sense que per això els autors/es, a qui se'ls reconeix la propietat

intel·lectual dels seus treballs, meriten cap dret. La participació en aquest concurs implica
la cessió, sense necessitat d'autorització posterior.
4. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
El termini d'inscripció començarà l'endemà de la data de publicació de l'extracte
d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i finalitzarà el
dia 27 de setembre de 2019, ambdós inclosos.
El tràmit detallat de la convocatòria es publicarà en la Seu Electrònica de
l'Ajuntament de Castelló de la Plana, https://seuelectronica.castello.es, i les bases del
concurs també podran consultar-se en l'apartat de Joventut del web municipal
(www.castello.es). També s'efectuarà la publicació d'aquestes bases en el tauler d'anuncis
d'aquest Ajuntament.
Les persones interessades a participar en el concurs han d'enviar un correu
electrònic a l’adreça juventud@castello.es en què indiquen:
En l'assumpte del correu electrònic:
CONCURS DE CURTMETRATGES 2019 – TÍTOL DEL CURTMETRATGE
En el cos del correu electrònic:
- Títol complet del curtmetratge.
- Indicar expressament que es desitja optar al Premi d'Igualtat (en el cas de complir
algun dels criteris establits en el punt 6 d'aquestes bases).
S'ha d'adjuntar:
1) Un enllaç de descàrrega directa, sense identificació de l'autor/a, que permeta la
visualització directa del curtmetratge. El Jurat no valorarà aquells enllaços que no
complisquen aquesta condició. Tampoc es valoraran enllaços que, per a la seua
visualització directa, requerisquen introduir noms de persones usuàries, contrasenyes, etc.
El nom de l'enllaç inclourà el títol del curtmetratge.
L'enllaç ha d'estar disponible i accessible des del moment que s'envie el correu
electrònic fins al 31 d'octubre de 2019.
2) Els següents arxius en format PDF (no s'admetran altres arxius):
Arxiu núm. 1:
- Sol·licitud de participació degudament omplida i firmada de conformitat amb
l'annex I que s'adjunta a aquestes bases.
Arxiu núm. 2 (s’ha de presentar únicament en el supòsit de participants menors
d'edat):
- Autorització per a la participació de menors d'edat de conformitat amb l'annex II
adjunt a aquestes bases.
No s'admetrà la recepció de documents en arxius comprimits.
En el cas que un/a participant presente dos curtmetratges, ha de fer-ho de forma
individualitzada (1 correu electrònic per a cada curtmetratge).
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.
5. 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, dos persones relacionades amb el món de l'art i el cine, i
una persona en representació del Negociat d'Igualtat d'Oportunitats Municipal, que exercirà
el seu vot, únicament, per a concedir el Premi d'Igualtat.
El Jurat estarà assistit pel secretari general de l'Administració municipal o el
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 (no en
procedirà la valoració per part del Jurat), la concessió dels premis previstos en aquesta

convocatòria, així com, si és el cas, la declaració del resultat desert de qualsevol dels
premis del concurs per considerar insuficient la qualitat dels treballs presentats.
Una vegada resolt cada premi, el Jurat procedirà a obrir el segon enllaç que conté la
sol·licitud de participació aportada per l'autor/a del/s treball/s millor valorat/s i, en el cas que
aquesta no s'ajustara a allò que s'ha exigit en les bases, se sol·licitarà a la persona
seleccionada que en el termini de 3 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la comunicació
de la decisió del Jurat, esmene les deficiències observades. Transcorregut aquest termini,
si no ha sigut possible l'esmena de les deficiències esmentades, es procedirà
automàticament a declarar desert el resultat 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 la pàgina web de l'Ajuntament de Castelló
(www.castello.es). Es notificarà a les persones premiades, de conformitat amb el que
disposen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, se'ls comunicarà per
correu electrònic i/o telefònicament el dia, el lloc i l’hora de l'acte d'entrega de premis, així
com la documentació que han d'aportar per a poder tramitar el pagament del premi. Quant
a la publicació de la concessió o no dels premis cal ajustar-se al que disposa l'article 18 de
l’LGS.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a l'adjudicació dels premis, el Jurat tindrà en compte el curtmetratge en el seu
conjunt, i valorarà el guió, la interpretació i l'ambientació, així com la qualitat de la llum i el
so.
Per a atorgar el Premi d'Igualtat, el Jurat tindrà en compte els criteris següents:
- Que el curtmetratge descriga, o tinga en compte, de forma més o menys explícita,
les desigualtats existents entre dones i homes, respecte del tema de què tracte.
- Que el curtmetratge destaque, a través dels personatges, o del relat, l'exercici per
part de dones i/o homes de rols culturalment assignats a l'altre sexe.
- Que el curtmetratge pose en valor rols tradicionals assignats culturalment al sexe
femení i invisibilitzats pel pes de la cultura patriarcal.
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 l’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, seran competents els tribunals competents de l'ordre
contenciós administratiu.
10. NORMATIVA APLICABLE
Els premis es regiran per allò que disposen aquestes bases, i en allò que no inclouen
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 text legal esmentat.
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 i el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

XXIII CONCURS “CÒMIC JOVE”
1. PARTICIPANTS
Poden participar-hi totes les persones joves nascudes o residents a Espanya, amb
edats compreses entre 12 i 30 anys, ambdós inclosos, en la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds. Les persones menors d'edat han de presentar degudament
omplida l'autorització del pare, mare o tutor/a.
2. CONDICIONS GENERALS
Els treballs que es presenten han de ser originals, inèdits i propietat de l'autor/a.
No s’admetran 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.
Els còmics es podran presentar en castellà o en valencià.
El tema i la tècnica seran lliures.
Cada còmic ha de reproduir una història completa, tindre com a màxim 4 pàgines,
clarament numerades, i el format ha de ser DIN A4 (29,7 x 21 cm) o DIN A3 (42 x 29,7 cm).
Els treballs es presentaran sense firmar i sense cap senyal identificatiu de l'autor/a,
centrats i muntats sobre un cartó ploma de la mateixa grandària.
Només s'admetrà un treball per autor/a.
3. PREMIS
S'atorgaran els premis i les dotacions següents:
- Primer premi: 500 euros
- Segon premi: 300 euros
- Tercer premi: 200 euros
A aquestes quantitats se'ls aplicaran les retencions tributàries que corresponguen
legalment.
4. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
El termini d'inscripció començarà l'endemà de la data de publicació de l'extracte
d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i finalitzarà el
dia 27 de setembre de 2019, ambdós inclosos.
El tràmit detallat de la convocatòria es publicarà en la Seu Electrònica de
l'Ajuntament de Castelló de la Plana, https://seuelectronica.castello.es, i les bases del
concurs també es podran consultar en l'apartat de Joventut del web municipal
(www.castello.es). També s'efectuarà la publicació d'aquestes bases en el tauler d'anuncis
d'aquest Ajuntament.
Els còmics es presentaran degudament embalats i aniran acompanyats d'un sobre
tancat que contindrà en format paper:
- Sol·licitud de participació degudament omplida i firmada de conformitat amb
l'annex I que s'adjunta a aquestes bases.
- Autorització per a la participació de menors d'edat de conformitat amb l'annex
II adjunt a aquestes bases (únicament en el supòsit de participants menors
d'edat).
En la part externa de l'embalatge del còmic i en el sobre adjunt únicament figuraran:
XXIII CONCURS “CÒMIC JOVE” i el títol del treball.
Els treballs es presentaran presencialment o per correu certificat en:
El Casal Jove, situat a l'av. del Port, s/n, 12100 - Grau de Castelló.
En cas de presentació presencial, es diligenciarà la data de presentació de la
sol·licitud per a la seua deguda constància.

5. 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/o el disseny.
El Jurat estarà assistit pel secretari general de l'Administració municipal o el
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 (no en
procedirà la valoració per part del Jurat), la concessió dels premis previstos en aquesta
convocatòria, així com, si és el cas, la declaració del resultat desert de qualsevol dels
premis del concurs per considerar insuficient la qualitat dels treballs presentats.
Una vegada resolt cada premi, el Jurat procedirà a obrir el sobre tancat que conté la
sol·licitud de participació aportada per l'autor/a del/s treball/s millor valorat/s, i en el cas que
aquesta no s'ajustara a allò que s'ha exigit en les bases, se sol·licitarà a la persona
seleccionada que en el termini de 3 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la comunicació
de la decisió del Jurat, esmene les deficiències observades. Transcorregut aquest termini,
si no ha sigut possible l'esmena de les deficiències mencionades, es procedirà
automàticament a declarar desert el resultat 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 la pàgina web de l'Ajuntament de Castelló
(www.castello.es). Es notificarà a les persones premiades, de conformitat amb el que
disposen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, se'ls comunicarà per
correu electrònic i/o telefònicament el dia, el lloc i l’hora de l'acte d'entrega de premis, així
com la documentació que han d'aportar per a poder tramitar el pagament del premi. Quant
a la publicació de la concessió o no dels premis cal ajustar-se al que disposa l'article 18 de
l’LGS.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a la concessió dels premis, 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. DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS
Els treballs premiats no es tornaran i quedaran a tots els efectes en propietat de
l'Ajuntament de Castelló de la Plana, que es reserva el dret de divulgar-los o difondre'ls
públicament i reproduir-los, en part o en la seua totalitat, sense que per això els autors/es,
a qui se'ls reconeix la propietat intel·lectual dels seus treballs, meriten cap dret. La
participació en la convocatòria implica la cessió esmentada, sense necessitat d'autorització
posterior.
Els treballs no premiats podran retirar-se, amb acreditació prèvia, des del 4 de
novembre fins al 30 de desembre de 2019 al Casal Jove del Grau de Castelló, situat a l'av.
del Port, s/n, 12100 - Grau de Castelló.
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, i podran destruir-se.
La retirada dels treballs i, si és el cas, l'embalatge, transport, enviament i despeses
derivades, així com la contractació d'empreses de missatgeria i transport, serà
responsabilitat exclusiva de la persona participant i seran a càrrec seu totes les despeses
que es deriven d'aquestes actuacions.

9. RESPONSABILITAT
L'Ajuntament de Castelló no es responsabilitza dels continguts dels treballs
presentats.

10. 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.
11. TRIBUNALS COMPETENTS
En cas de reclamació, seran competents els tribunals competents de l'ordre
contenciós administratiu.
12. NORMATIVA APLICABLE
Els premis es regiran per allò que disposen aquestes bases i, en allò que no
estableixen, 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 text legal
esmentat i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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.
XVII CONCURS DE FOTOGRAFIA “CASTELLÓ JOVE”
1. PARTICIPANTS
Poden participar-hi totes les persones joves nascudes o residents a Espanya, amb
edats compreses entre 12 i 30 anys, ambdós inclosos, en la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds. Les persones menors d'edat han de presentar degudament
omplida l'autorització del pare, mare o tutor/a.
2. CONDICIONS GENERALS
Els treballs que es presenten han de ser originals, inèdits i propietat de l'autor/a.
No s’admetran 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 tema serà lliure.
La fotografia tindrà unes mesures mínimes de 18 x 24 cm i màximes de 30 x 40 cm.
Les fotografies s'han de presentar impreses muntades sobre cartó ploma i sense cap
senyal identificatiu de l'autor/a, i han de contindre un títol que figurarà en el revers
d’aquestes.
Només s'admetrà un treball per autor/a.
3. PREMIS
S'atorgaran els premis i les dotacions següents:
- Primer premi: 300 euros
- Segon premi: 200 euros
- Tercer premi: 100 euros
A aquestes quantitats se'ls aplicaran les retencions tributàries que corresponguen
legalment.
4. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
El termini d'inscripció començarà l'endemà de la data de publicació de l'extracte
d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i finalitzarà el
dia 27 de setembre de 2019, ambdós inclosos.
El tràmit detallat de la convocatòria es publicarà en la Seu Electrònica de
l'Ajuntament de Castelló de la Plana, https://seuelectronica.castello.es, i les bases del
concurs també podran consultar-se en l'apartat de Joventut del web municipal

(www.castello.es). També s'efectuarà la publicació d'aquestes bases en el tauler d'anuncis
d'aquest Ajuntament.
Les fotografies es presentaran degudament embalades i aniran acompanyades d'un
sobre tancat que contindrà en format paper:
- Sol·licitud de participació degudament omplida i firmada de conformitat amb
l'annex I que s'adjunta a aquestes bases.
- Autorització per a la participació de menors d'edat de conformitat amb l'annex II
adjunt a aquestes bases (únicament en el supòsit de participants menors d'edat).
En la part externa de l'embalatge de la fotografia i en el sobre adjunt únicament
figuraran: XVII CONCURS DE FOTOGRAFIA "CASTELLÓ JOVE" i el títol del treball.
Els treballs es presentaran presencialment o per correu certificat en:
El Casal Jove, situat a l'av. del Port, s/n, 12100 - Grau de Castelló. En cas de
presentació presencial, es diligenciarà la data de presentació de la sol·licitud per a la seua
deguda constància.
5. 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.
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 (no en
procedirà la valoració per part del Jurat), la concessió dels premis previstos en aquesta
convocatòria, així com, si és el cas, la declaració del resultat desert de qualsevol dels
premis del concurs per considerar insuficient la qualitat dels treballs presentats.
Una vegada resolt cada premi, el Jurat procedirà a obrir el sobre tancat que conté la
sol·licitud de participació aportada per l'autor/a del/s treball/s millor valorat/s, i en el cas que
aquesta no s'ajustara a allò que s'ha exigit en les bases, se sol·licitarà a la persona
seleccionada que en el termini de 3 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la comunicació
de la decisió del Jurat, esmene les deficiències observades. Transcorregut aquest termini,
si no ha sigut possible l'esmena de les deficiències mencionades, es procedirà
automàticament a declarar desert el resultat 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 la pàgina web de l'Ajuntament de Castelló
(www.castello.es). Es notificarà a les persones premiades, de conformitat amb el que
disposen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, se'ls comunicarà per
correu electrònic i/o telefònicament el dia, el lloc i l’hora de l'acte d'entrega de premis, així
com la documentació que han d'aportar per a poder tramitar el pagament del premi. Quant
a la publicació de la concessió o no dels premis cal ajustar-se al que disposa l'article 18 de
l’LGS.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a l'adjudicació dels premis, el Jurat tindrà en compte la qualitat artística de la
fotografia i el domini de la tècnica.
7. DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS
Els treballs premiats no es tornaran i quedaran a tots els efectes en propietat de
l'Ajuntament de Castelló de la Plana, que es reserva el dret de divulgar-los o difondre'ls
públicament i reproduir-los, en part o en la seua totalitat, sense que per això els autors/es,
a qui se'ls reconeix la propietat intel·lectual dels seus treballs, meriten cap dret. La
participació en la convocatòria implica la cessió esmentada, sense necessitat d'autorització
posterior.

Els treballs no premiats podran retirar-se, amb acreditació prèvia, des del 4 de
novembre fins al 30 de desembre de 2019 al Casal Jove del Grau de Castelló, situat a l'av.
del Port, s/n, 12100 - Grau de Castelló.
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, i podran destruir-se.
La retirada dels treballs i, si és el cas, l'embalatge, el transport, l’enviament i les
despeses derivades, així com la contractació d'empreses de missatgeria i transport, serà
responsabilitat exclusiva de la persona participant i seran a càrrec seu totes les despeses
que es deriven d'aquests actuacions.
8. RESPONSABILITAT
L'Ajuntament de Castelló no es responsabilitza dels continguts dels treballs
presentats.
9. CONFORMITAT
La participació en el concurs implica el ple coneixement i l’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.
10. TRIBUNALS COMPETENTS
En cas de reclamació, seran competents els tribunals competents de l'ordre
contenciós administratiu.
11. NORMATIVA APLICABLE
Els premis es regiran per allò que disposen aquestes bases i, en allò que no
estableixen, 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 text legal
esmentat.
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 i el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
XIV CONCURS DE PINTURA
1. PARTICIPANTS
Poden participar-hi totes les persones joves nascudes o residents a Espanya, amb
edats compreses entre 12 i 30 anys, ambdós inclosos, en la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds. Les persones menors d'edat han de presentar degudament
omplida l'autorització del pare, mare o tutor/a.
2. CONDICIONS GENERALS
Els treballs que es presenten han de ser originals, inèdits i propietat de l'autor/a.
No s’admetran 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.
S'estableixen dos categories:
- Categoria de 12 a 18 anys, ambdós inclosos, en la data del termini de finalització de
presentació de sol·licituds.
- Categoria de 19 a 30 anys, ambdós inclosos, en la data del termini de finalització de
presentació de sol·licituds.
El tema i la tècnica seran lliures. Els treballs que es presenten han d'ajustar-se a
unes mesures no inferiors a 60 cm ni superiors a 150 cm en cap dels seus costats. El Jurat
no valorarà cap treball que no estiga comprés entre les mesures anteriorment citades.

Els treballs han de presentar-se sense firmar i sense cap senyal identificatiu de
l'autor/a, protegits i convenientment preparats per a exposar-los, i contindran un títol que
figurarà en el revers de la pintura.
Només s'admetrà un treball per autor/a.
3. PREMIS
S'atorgaran els premis i dotacions següents:
- Categoria 12-18 anys: 500 euros
- Categoria 19-30 anys: 1.500 euros
A aquestes quantitats se'ls aplicaran les retencions tributàries que corresponguen
legalment.
4. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
El termini d'inscripció començarà l'endemà de la data de publicació de l'extracte
d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i finalitzarà el
dia 27 de setembre de 2019, ambdós inclosos.
El tràmit detallat de la convocatòria es publicarà en la Seu Electrònica de
l'Ajuntament de Castelló de la Plana, https://seuelectronica.castello.es, i les bases del
concurs podran consultar-se també en l'apartat de Joventut del web municipal
(www.castello.es). També s'efectuarà la publicació d'aquestes bases en el tauler d'anuncis
d'aquest Ajuntament.
Els treballs es presentaran degudament embalats i aniran acompanyats d'un sobre
tancat que contindrà en format paper:
- Sol·licitud de participació degudament omplida i firmada de conformitat amb
l'annex I que s'adjunta a aquestes bases.
- Autorització per a la participació de menors d'edat de conformitat amb l'annex II
adjunt a aquestes bases (únicament en el supòsit de participants menors d'edat).
En la part externa de l'embalatge de la pintura i en el sobre adjunt únicament
figuraran: XIV CONCURS DE PINTURA, el títol del treball i l'edat de la persona participant
en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Els treballs es presentaran presencialment o per correu certificat en:
El Casal Jove, situat a l'av. del Port, s/n, 12100 - Grau de Castelló. En cas de
presentació presencial, es diligenciarà la data de presentació de la sol·licitud per a la seua
deguda constància.
5. 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/o 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.
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 (no en
procedirà la valoració per part del Jurat), la concessió dels premis previstos en aquesta
convocatòria, així com, si és el cas, la declaració del resultat desert de qualsevol dels
premis del concurs per considerar insuficient la qualitat dels treballs presentats.
Una vegada resolt cada premi, el Jurat procedirà a obrir el sobre tancat que conté la
sol·licitud de participació aportada per l'autor/a del/s treball/s millor valorat/s, i en el cas que
aquesta no s'ajustara a allò que s'ha exigit en les bases, se sol·licitarà a la persona
seleccionada que en el termini de 3 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la comunicació
de la decisió del Jurat, esmene les deficiències observades. Transcorregut aquest termini,
si no ha sigut possible l'esmena de les deficiències mencionades, es procedirà
automàticament a declarar desert el resultat 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 la pàgina web de l'Ajuntament de Castelló
(www.castello.es). Es notificarà a les persones premiades, de conformitat amb el que
disposen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, se'ls comunicarà per
correu electrònic i/o telefònicament el dia, el lloc i l’hora de l'acte d'entrega de premis, així
com la documentació que han d'aportar per a poder tramitar el pagament del premi. Quant
a la publicació de la concessió o no dels premis cal ajustar-se al que disposa l'article 18 de
l’LGS.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a l'adjudicació dels premis, el Jurat tindrà en compte la bellesa artística del
treball, el domini de la tècnica empleada, l'ús dels materials i el color.
7. DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS
Els treballs premiats no es tornaran i quedaran a tots els efectes en propietat de
l'Ajuntament de Castelló de la Plana, que es reserva el dret de divulgar-los o difondre'ls
públicament i reproduir-los, en part o en la seua totalitat, sense que per això, els autors/es,
a qui se'ls reconeix la propietat intel·lectual dels seus treballs, meriten cap dret. La
participació en la convocatòria implica la cessió esmentada, sense necessitat d'autorització
posterior.
Els treballs no premiats podran retirar-se, amb acreditació prèvia, del 4 de novembre
al 30 de desembre de 2019 al Casal Jove del Grau de Castelló, situat a l'av. del Port, s/n,
12100 - Grau de Castelló.
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, i podran destruir-se.
La retirada dels treballs i, si és el cas, l'embalatge, el transport, l’enviament i les
despeses derivades, així com la contractació d'empreses de missatgeria i transport, serà
responsabilitat exclusiva de la persona participant i seran a càrrec seu totes les despeses
que es deriven d'aquests actuacions.
8. RESPONSABILITAT
L'Ajuntament de Castelló no es responsabilitza dels continguts dels treballs
presentats.
9. CONFORMITAT
La participació en el concurs implica el ple coneixement i l’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.
10. TRIBUNALS COMPETENTS
En cas de reclamació, seran competents els tribunals competents de l'ordre
contenciós administratiu.
11. NORMATIVA APLICABLE
Els premis es regiran per allò que disposen aquestes bases i, en allò que no
estableixen, 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 text legal
esmentat.
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 i el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

XIII CONCURS DE RELAT CURT
1. PARTICIPANTS
Poden participar-hi totes les persones joves nascudes o residents a Espanya, amb
edats compreses entre 12 i 30 anys, ambdós inclosos, en la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds. Les persones menors d'edat han de presentar degudament
omplida l'autorització del pare, mare o tutor/a.
2. CONDICIONS GENERALS
Els treballs que es presenten han de ser originals, inèdits i propietat de l'autor/a.
No s’admetran 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.
S'estableixen dos modalitats, relats en castellà i relats en valencià. En cada
modalitat, s'estableixen dos categories:
- Categoria 12-18 anys, ambdós inclosos en la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
- Categoria 19-30 anys, ambdós inclosos en la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
El tema dels relats és lliure.
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 grandària 12.
Només s'admetrà un treball per autor/a.
3. PREMIS
S'atorgaran els premis i les dotacions següents per a cada modalitat:
CASTELLÀ:
- Categoria 12-18 anys: 350 euros
- Categoria 19-30 anys: 700 euros
VALENCIÀ:
- Categoria 12-18 anys: 350 euros
- Categoria 19-30 anys: 700 euros
PREMI IGUALTAT: 500 euros. Per a optar a aquest premi s'ha de fer
indicació expressa en el cos del correu electrònic enviat per a participar-hi, i complir
algun dels criteris que s'estableixen en el punt 6 d'aquestes bases. L'obtenció
d'aquest premi no impedeix la consecució de qualsevol dels altres.
A aquestes quantitats se'ls aplicaran les retencions tributàries que corresponguen
legalment.
Els treballs premiats seran cedits pels autors/es a l'Ajuntament de Castelló de la
Plana, que es reserva el dret de divulgar-los o difondre'ls públicament i reproduir-los, en
part o en la seua totalitat, sense que per això els autors/es, a qui se'ls reconeix la propietat
intel·lectual dels seus treballs, meriten cap dret. La participació en la convocatòria implica
la cessió esmentada, sense necessitat d'autorització posterior.
4. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
El termini d'inscripció començarà l'endemà de la data de publicació de l'extracte
d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i finalitzarà el
dia 27 de setembre de 2019, ambdós inclosos.
El tràmit detallat de la convocatòria serà publicat en la Seu Electrònica de
l'Ajuntament de Castelló de la Plana, https://seuelectronica.castello.es, i les bases del
concurs també es podran consultar en l'apartat de Joventut del web municipal
(www.castello.es). També s'efectuarà la publicació d'aquests bases en el tauler d'anuncis
d'aquest Ajuntament.
Les persones interessades a participar en aquest concurs han d'enviar un correu
electrònic a l’adreça juventud@castello.es en què indiquen:

En l'assumpte del correu electrònic:
XIII CONCURS DE RELAT CURT – TÍTOL DEL RELAT
En el cos del correu electrònic:
- Títol complet del relat.
- Modalitat i categoria del premi a què s'opta.
- Indicar expressament que es desitja optar al Premi d'Igualtat (en el cas de complir
algun dels criteris establits en el punt 6 d'aquestes bases).
S'han d'adjuntar els arxius següents en format PDF (no s'admetran altres arxius):
Arxiu núm. 1 (el nom d'aquest arxiu inclourà el títol del relat): document, sense
identificació de l'autor/a del relat que es presente a concurs.
Arxiu núm. 2: sol·licitud de participació degudament omplida i firmada de conformitat
amb l'annex I que s'adjunta a aquestes bases.
Arxiu núm. 3 (s’ha de presentar únicament en el supòsit de participants menors
d'edat): autorització per a la participació de menors d'edat de conformitat amb l'annex II
adjunt a aquestes bases.
No s'admetrà la recepció de documents en arxius comprimits.
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 la contestació n’acredite la presentació
correcta.
5. 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, dos persones relacionades amb el món de l'art i/o la
literatura i una persona en representació del Negociat d'Igualtat d'Oportunitats Municipal,
que exercirà el seu vot, únicament, per a la concessió del Premi d'Igualtat.
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 (no en
procedirà la valoració per part del Jurat), la concessió dels premis previstos en aquesta
convocatòria, així com, si és el cas, la declaració del resultat desert de qualsevol dels
premis del concurs per considerar insuficient la qualitat dels treballs presentats.
Una vegada resolt cada premi, el Jurat procedirà a obrir l'arxiu que conté la
sol·licitació de participació aportada per l'autor/a del/s treball/s millor valorat/s i, en el cas
que aquesta no s'ajustara a allò que s'ha exigit en les bases, se sol·licitarà a la persona
seleccionada que en el termini de 3 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la comunicació
de la decisió del Jurat, esmene les deficiències observades. Transcorregut aquest termini,
si no ha sigut possible l'esmena de les deficiències mencionades, es procedirà
automàticament a declarar desert el resultat 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 la pàgina web de l'Ajuntament de Castelló
(www.castello.es). Es notificarà a les persones premiades, de conformitat amb el que
disposen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, se'ls comunicarà per
correu electrònic i/o telefònicament el dia, el lloc i l’hora de l'acte d'entrega de premis, així
com la documentació que han d'aportar per a poder tramitar el pagament del premi. Quant
a la publicació de la concessió o no dels premis cal ajustar-se al que disposa l'article 18 de
l’LGS.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ

Per a l'adjudicació dels premis, el Jurat tindrà en compte la qualitat expressiva del
text i l'argument, així com l'adequat ús de la gramàtica i l'ortografia.
Per a atorgar el premi IGUALTAT, el Jurat tindrà en compte els criteris següents:
- Que el relat descriga, o tinga en compte, de forma més o menys explícita, les
desigualtats existents entre dones i homes, respecte del tema de què tracte.
- Que el relat destaque, a través dels personatges, o de la història, l'exercici per part
de dones i/o homes de rols culturalment assignats a l'altre sexe.
- Que el relat pose en valor rols tradicionals assignats culturalment al sexe femení i
invisibilitzats pel pes de la cultura patriarcal.
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 l’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, seran competents els tribunals competents de l'ordre
contenciós administratiu.
10. NORMATIVA APLICABLE
Els premis es regiran per allò que disposen aquestes bases i, en allò que no
estableixen, 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 text legal
esmentat.
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 i el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

XXIII CONCURS “CARTELL DE CARNESTOLTES 2020”
1. PARTICIPANTS
Poden participar-hi totes les persones joves nascudes o residents a Espanya, amb
edats compreses entre 12 i 30 anys, ambdós inclosos, en la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds. Les persones menors d'edat han de presentar degudament
omplida l'autorització del pare, mare o tutor/a.
2. CONDICIONS GENERALS
Els treballs que es presenten han de ser originals, inèdits i propietat de l'autor/a.
No s’admetran 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 tema és lliure i ha de respectar la tècnica del cartell.
El cartell ha d'adoptar forma vertical, amb una superfície imprimible de 40 x 60 cm, i
es presentarà centrat i muntat sobre un cartó ploma de 44 x 64 cm.
Els treballs es presentaran sense firmar i sense cap senyal identificatiu de l'autor/a i
inclouran un títol que figurarà en el revers del cartell.
Els cartells poden elaborar-se amb qualsevol de les tècniques en ús, excepte amb
aquelles que pogueren dificultar-ne la reproducció en quadricromia.
Només s'admetrà un treball per autor/a.

En els cartells ha de figurar de forma molt visible i ressaltada, per la col·locació i la
grandària de les lletres, l'escut de l'Ajuntament de Castelló, que pot descarregar-se en
format JPG de l'apartat multimèdia (logos) del web municipal (www.castello.es), i la
inscripció (en valencià):
CARNESTOLTES 2020
GRAU – CASTELLÓ
21, 22 i 23 de febrer
3. PREMIS
S'atorgarà un premi únic de 700 euros.
A aquesta quantitat se li aplicarà la retenció tributària que corresponga legalment.
La persona guanyadora tindrà l'obligació de firmar el treball i enviar un arxiu amb el
disseny del cartell premiat en format imprimible.
4. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
El termini d'inscripció començarà l'endemà de la data de publicació de l'extracte
d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i finalitzarà el
dia 27 de setembre de 2019, ambdós inclosos.
El tràmit detallat de la convocatòria serà publicat en la Seu Electrònica de
l'Ajuntament de Castelló de la Plana, https://seuelectronica.castello.es, i les bases del
concurs també es podran consultar en l'apartat de Joventut del web municipal
(www.castello.es). També s'efectuarà la publicació d'aquestes bases en el tauler d'anuncis
d'aquest Ajuntament.
Els cartells es presentaran degudament embalats i aniran acompanyats d'un sobre
tancat que contindrà en format paper:
- Sol·licitud de participació degudament omplida i firmada de conformitat amb
l'annex I que s'adjunta a aquestes bases.
- Autorització per a la participació de menors d'edat de conformitat amb l'annex II
adjunt a aquestes bases (únicament en el supòsit de participants menors d'edat).
En la part externa de l'embalatge del cartell i en el sobre adjunt únicament figuraran:
XXIII CONCURS “CARTELL DE CARNESTOLTES 2020” i el títol del treball.
Els treballs es presentaran presencialment o per correu certificat en:
El Casal Jove, situat a l'av. del Port, s/n, 12100 - Grau de Castelló. En cas de
presentació presencial, es diligenciarà la data de presentació de la sol·licitud per a la seua
deguda constància.
5. 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/o 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, en tot cas, contindrà pronunciament exprés sobre el nombre de
treballs presentats, la relació d'aquells que no s'ajusten als requisits tècnics (no en
procedirà la valoració per part del Jurat), la concessió del premi previst en aquesta
convocatòria, així com, si és el cas, la declaració del resultat desert d’aquest per considerar
insuficient la qualitat dels treballs presentats.
Una vegada resolt el premi, el Jurat procedirà a obrir el sobre tancat que conté la
sol·licitud de participació aportada per l'autor/a del treball millor valorat, i en el cas que
aquesta no s'ajustara a allò que s'ha exigit en les bases, se sol·licitarà a la persona
seleccionada que en el termini de 3 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la comunicació
de la decisió del Jurat, esmene les deficiències observades. Transcorregut aquest termini,

si no ha sigut possible l'esmena de les deficiències mencionades, es procedirà
automàticament a declarar desert el resultat 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 la pàgina web de l'Ajuntament de Castelló
(www.castello.es). Es notificarà a les persones premiades, de conformitat amb el que
disposen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, se'ls comunicarà per
correu electrònic i/o telefònicament el dia, el lloc i l’hora de l'acte d'entrega de premis, així
com la documentació que han d'aportar per a poder tramitar el pagament del premi. Quant
a la publicació de la concessió o no dels premis cal ajustar-se al que disposa l'article 18 de
l’LGS.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a l'adjudicació del premi, el Jurat tindrà en compte la qualitat artística de l'original,
la idoneïtat com a cartell i l'expressivitat representativa de la festa de carnestoltes.
7. DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS
El treball premiat no es tornarà i quedarà a tots els efectes en propietat de
l'Ajuntament de Castelló de la Plana, que es reserva el dret de divulgar-lo o difondre’l
públicament i reproduir-lo, en part o en la seua totalitat, sense que per això l'autor o autora,
a qui se li reconeix la propietat intel·lectual del seu treball, merite cap dret.
La participació en la convocatòria implica la cessió esmentada, sense necessitat
d'autorització posterior.
Els treballs no premiats podran retirar-se, amb acreditació prèvia, des del 4 de
novembre fins al 30 de desembre de 2019 al Casal Jove del Grau de Castelló, situat a l'av.
del Port, s/n, 12100 - Grau de Castelló.
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, i podran destruir-se.
La retirada dels treballs i, si és el cas, l'embalatge, el transport, l’enviament i les
despeses derivades, així com la contractació d'empreses de missatgeria i transport, serà
responsabilitat exclusiva de la persona participant i seran a càrrec seu totes les despeses
que es deriven d'aquestes actuacions.
8. RESPONSABILITAT
L'Ajuntament de Castelló no es responsabilitza dels continguts dels treballs
presentats.
9. CONFORMITAT
La participació en el concurs implica el ple coneixement i l’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.
10. TRIBUNALS COMPETENTS
En cas de reclamació, seran competents els tribunals competents de l'ordre
contenciós administratiu.
11. NORMATIVA APLICABLE
Els premis es regiran per allò que disposen aquestes bases i, en allò que no
estableixen, 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 text legal
esmentat.
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 i el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

(Document firmat electrònicament al marge)

