
XXV    CONCURS DE CÒMIC  PER A AUTORS NOVELLS

La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de promocionar els nous
valors en el mon del Comic, i amb el proposit de complir els principis d'objectivitat, publicitat i lliure
concurrencia convoca, d'acord amb les seguents bases, el XXV CONCURS DE CÒMIC .

BASES:
A. PARTICIPANTS:  

A1.- En el concurs podran participar famíílies i institucions sense fins de lucre (art. 48 de l'Orde
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels Pressupostos de les Entitats
Locals), i en concret :

Joves  nascuts,  residents  o  que  realitzen  estudis  en  algun  centre  public/privat  de  la
PROVÍNCIA D'ALACANT, en les categories seguents:

- Categoria Junior: joves que el 31 de desembre del 2022 tinguen entre 12 i 17 anys.

- Categoria Senior: joves que el 31 de desembre de 2022 tinguen entre 18 anys i 30 anys.

A2.- Cada autor o autors podran presentar un maxim de 2 treballs. La tecnica i el tema seran lliures,
sent histories completes, originals i inedites, no premiades en cap altre concurs i realitzades a dues
pagines, en blanc i negre o color i a una sola cara i, els guions de la qual, indistintament, siguen en
castella o valencia.

A3.- No s'acceptaran obres que fomenten la discriminacio per rao de naixement, raça, sexe, religio,
opinio o qualsevol altra condicio o circumstancia personal o social.

B. REQUISITS:

Els  joves  interessats  a  prendre  part  en  aquest  concurs  hauran  d'observar  les  normes
seguents:

a) Els treballs amb els quals s'opte al concurs hauran de portar una etiqueta adherida per
darrere en la qual unicament figure el tíítol de l'obra i el nombre de  pagines. El format de cada pagina
ha de ser DINA 3 (29,7 cm d'ample per 42 d'alt) deixant marges en blanc de 2 cm per dalt i de 1,5 cm
per baix, esquerra i dreta.  Amb un gramatge de paper míínim de 120 gr.

b) Els treballs aniran acompanyats en un sobre independent amb la documentacio seguent:



1.- Fitxa d'inscripcio degudament emplenada, conforme al butlletíí d'inscripcio de
l'annex 1.

2.  Curríículum vitae de l'autor, encapçalat amb el seu nom i cognoms, edat.
3.- Fotocopia del DNI o document que acredite el que s'estableix en la base A1.

De  manera  optativa,  es  podra  entregar  qualsevol  altra  documentacio  que  es  considere
d'interes per a una millor valoracio dels treballs.

Si  en  el  moment  de  la  recepcio  de  la  documentacio,  se  n’observa  la  falta  d’una  part  a
presentar, es requerira l'interessat perque en el termini de 10 dies n’esmene  la falta, amb indicacio
que, si aixíí no ho fera, se’l tindra per desistit de la seua peticio.

C.- INSCRIPCIONS

La  documentacio  exigida  es  presentara  personalment  al  Centre  de  Recursos  per  a  la
Joventut C/ Mare de Deu de Betlem, 11 03002 Alacant, en horari de 9.00 a 14.00 h o a traves dels
mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Llei del Procediment Administratiu Comu de les
Administracions Publiques.

El  termini  de  presentacio de sol·licituds sera des de l'endema de la publicacio d'aquesta
convocatoria en el Butlletíí Oficial de la Provííncia d'Alacant, fins al 30 de setembre de 2022 a les
14.00 h.

La convocatoria es publicara a mes en la pagina web de l'Ajuntament d'Alacant, i en la Base
de  Dades  Nacional  de  Subvencions,  aixíí  com  en  les  xarxes  socials habituals  de  la  Regidoria  de
Joventut.

Una vegada finalitzat el termini de presentacio de la documentacio requerida, la Regidoria
de Joventut  publicara un anunci en la pagina web municipal amb la llista de persones admeses i
excloses al concurs.

D.- JURAT  

El jurat sera nomenat per la Regidoria de Joventut de l'Excm. Ajuntament d'Alacant i estara
compost per:

   President: regidor o regidora de Joventut o persona en qui delegue.
   Vocals: 3 representants de reconegut prestigi en el mon del comic i/o la il·lustracio.
   Secretari: tecnic o tecnica de la Regidoria de Joventut.

E.- RESOLUCIÓ

La Regidoria de Joventut donara a coneixer la resolucio a tots els participants mitjançant la



seua publicacio en la pagina web municipal i del Centre 14 . La resolucio sera inapel·lable.

F.- PREMIS  

CATEGORIA SENIOR:  1.000,00 € .
CATEGORIA JUNIOR: 450,00 €.

A aquestes quantitats se'ls practicara la retencio establida en la legislacio fiscal vigent.

El  pagament  del  premi  es  realitzara  mitjançant  transferencia  bancaria  i  s'imputara  amb
carrec a la partida pressupostaria 64-3341-48104 del Pressupost Municipal de 2022, per al qual s'ha
de realitzar la corresponent retencio de credit.

D'entre  tots els treballs  presentats,  el  jurat seleccionara aquells  que formaran part de  la
mostra a la Sala d'Exposicions del Centre 14 (o similar)  en dates a determinar per la Regidoria de
Joventut. En l'avantdita exposicio queden incloses les obres premiades. El jurat seleccionara 6 obres
de cada categoria que formaran part del publicable.

La Regidoria de Joventut es reserva el dret de suspendre i declarar desert el concurs, si no hi
concorren  un  nombre  de  treballs  suficient  que  permeta  la  seleccio  d'almenys   10  treballs   que
integraran l'exposicio.

G.- OBLIGACIONS DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT

La Regidoria de Joventut es compromet a:

a) Realitzar la difusio publicitaria tant de la concessio dels premis com de l'exposicio d'aquests, pels
mitjans habitualment utilitzats en la difusio de les seues activitats.

b) Amb els treballs seleccionats s'organitzara una exposicio a la Sala d'Exposicions del Centre 14, o en
aquelles  sales  que  determine  el  Departament  de  Joventut.  S'editara  un  publicable  amb  sis
treballs  (maxim) de cada categoria.

H.- OBLIGACIONS DE LES PERSONES SELECCIONADES I PREMIADES:

H.1.- Els autors o autores premiats,  en qualsevol de les  categories,  entregaran a la Regidoria de
Joventut de l'Ajuntament d'Alacant l'original del comic per a la realitzacio del que es disposa en la
base Gb.

H.2.- Els i les artistes premiats podran fer l'us que estimen convenient del comic sempre que facen
constar la qualificacio obtinguda en el XXV Concurs de Comic  per a autors novells any 2022 de la
Regidoria de Joventut de l'Excm. Ajuntament d'Alacant.

H.3.-  Els  participants  premiats  autoritzen  expressament  i  sense  contraprestacio  economica



l'Ajuntament d'Alacant per a la reproduccio, publicacio, distribucio, exhibicio i projeccio de la seua
obra, activitats referides sempre a la promocio cultural i artíística que preten aquesta convocatoria.

H4.- Els autors i  autores seran els responsables unics i  es comprometen a assumir personalment
qualsevol  responsabilitat  que  poguera  derivar-se’n  en  relacio  amb  el  compliment  de  les
disposicions en materia de propietat intel·lectual i  drets d'imatge sobre els treballs  presentats al
concurs.

H5.-  Els guanyadors del concurs hauran d'estar degudament donats d'alta en el Registre d'Alta a
Tercers de l'Ajuntament d'Alacant; per a aixo, hauran d'emplenar el formulari confeccionat a aquest
efecte, comunicant l'IBAN corresponent en el termini maxim d'una setmana des de la comunicacio del
premi,  amb  la  finalitat  d'agilitar-ne el pagament.  Així í  mateix,  els premiats hauran  d'aportar
declaració responsable   d'estar al  corrent  de les seues obligacions tributaries  i  amb la  Seguretat
Social,  conforme  s'estableix  en  l'article  24  del  Reial  decret  887/2006,  de 21  de  juliol, pel  qual
s'aprova el Reglament de la Llei 38/203, de 17 de novembre, General de Subvencions

I.- ALTRES DISPOSICIONS  

I1.- La documentacio dels participants no seleccionats podra ser retirada, previa sol·licitud i a costa
del participant, dins dels 15 dies seguents a la resolucio del concurs. Transcorregut aqueix termini,
l'Ajuntament podra fer l'us que estime pertinent dels materials entregats.

I2.- Qualsevol fet no previst en aquestes bases, o dubte sobre la interpretacio d'aquestes, sera resolt a
criteri de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alacant o, en el seu cas, pel jurat nomenat per
aquesta.

I.3.- La participacio en la present convocatoria implica acceptar totes i cadascuna de les disposicions
contingudes en les presents bases.



ANNEX I

XXV  CONCURSo XXV CONCURS
DE CÓMIC DE CÒMIC
BOLETIN DE INSCRIPCION BUTLLETA D'INSCRIPCIO

(Completa la ficha en castellano o valenciano) (Completa la fitxa en castella o valencia)

Nombre Nom

Apellidos Cognoms

DNI/NIE DNI/NIE

Edad Edat

Dirección Adreça

Localidad Localitat

Provincia Província

Teléfono Telèfon

Correo electrónico Correu electrònic

Título de la obra Títol de l'obra

Categoría : Categoria:



DECLARACIÓ RESPONSABLE  

I DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT:

Que soc l'autor/a de l'obra presentada i tinc tots els drets intel·lectuals sobre aquesta. -Que
aquesta obra no ha sigut premiada anteriorment en cap concurs, no suposa copia de relat  ja
premiat  o  publicat  en  qualsevol  altre  concurs  o  esdeveniment,  per  mi  ni  per terceres
persones, i es inedita en aquest concurs. - Que accepte plenament el contingut de les bases
del concurs.

Data i signatura de l'autor/a

De conformitat amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, del 27
d'abril  de  2016,  l'informem  que  les  dades  de  caràcter  personal  que  acompanyen  les  obres
seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat
d'identificar-ne l'autor o autora. S'informa que les llistes dels participants i els guanyadors es
publicaran  en  la  pàgina  web  www.alicante.es    i,  en  el  seu  cas,  en  diferents  mitjans  de
comunicació. La base jurídica del tractament és el consentiment. No se cediran aquests dades a
tercers,  excepte obligació legal de cessió a altres organismes, i  es conservaran durant  el
temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar
les  possibles  responsabilitats  que  se’n  pogueren  derivar.  Mitjançant  instància  dirigida  a
l'Ajuntament d'Alacant es podran exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les seues
dades  o  la  limitació,  portabilitat  i  oposició  al  seu  tractament.  També  té  dret  a  retirar,  en
qualsevol moment, el consentiment prestat per a tractar les seues dades, sense que això afecte
la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

http://www.alicante.es/


ANNEX II

AUTORITZACIÓ MENORS  

Sr./Sra. ____________________________________________________________________________________________________, 

amb DNI numero: _________________________________________________, com a pare, mare tutor/a legal de 

_____________________________________________________________________________, autorizo el meu fill/a  a 

participar en XXV CONCURS DE COMIC  organitzat per la Regidoria de Joventut de l'Excm. 

Ajuntament d'Alacant.

Alacant, de de 2022

Firmat: ___________________

Nota 1: Imprescindible adjuntar fotocòpia del DNI

De conformitat amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, del 27
d'abril  de  2016,  l'informem  que  les  dades  de  caràcter  personal  que  acompanyen  les  obres
seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat
d'identificar-ne l'autor o autora. S'informa que les llistes dels participants i els guanyadors es
publicaran  en  la  pàgina  web  www.alicante.es    i,  en  el  seu  cas,  en  diferents  mitjans  de
comunicació. La base jurídica del tractament és el consentiment. No se cediran aquests dades a
tercers,  excepte obligació legal de cessió a altres organismes, i  es conservaran durant  el
temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar
les  possibles  responsabilitats  que  se’n  pogueren  derivar.  Mitjançant  instància  dirigida  a
l'Ajuntament d'Alacant es podran exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les seues
dades  o  la  limitació,  portabilitat  i  oposició  al  seu  tractament.  També  té  dret  a  retirar,  en
qualsevol moment, el consentiment prestat per a tractar les seues dades, sense que això afecte
la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

http://www.alicante.es/

