BASES DEL III CERTAMEN LITERARI LITERATÚRIA DE RIBA‐ROJA DE TÚRIA
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1. Objecte.
Les presents bases regulen els aspectes essencials de l'III Certamen Literari LiteraTúria, convocat
per l'Ajuntament de Riba‐roja de Túria.
2. Dates de realització.
El concurs es desenvoluparà des de la publicació de les presents bases en la BDNS (Base de
dades Nacional de Subvencions) fins al 7 d'octubre de 2022.
3. Modalitats de participació.
3.1
Poesia
A) Juvenil (de 14 a 18 anys, nascuts entre 2004 i 2008)
B) Adults (a partir de 19 anys o més 2003 o anteriors)
3.2

Relat
A) Juvenil (de 14 a 18 anys, nascuts entre 2004 i 2008)
B) Adults (a partir 19 anys o més 2003 o anteriors)

3.3

Contes infantils en valencià
A) A partir de 18 anys (nascuts en 2004 o anteriors)
4. Requisits i normes generals de participació.
a) Únicament podran participar en el Certamen persones físiques que
complisquen els requisits d'edat establits en l'apartat anterior.
b) Les obres de la modalitat de poesia i relat podran estar escrites en qualsevol de
les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (valencià o castellà).
c) Les obres de la modalitat contes infantils en valencià hauran d'estar escrites en
llengua valenciana.
d) Les obres presentades en qualsevol modalitat i categoria seran originals i
inèdites, de tema lliure, i no hauran sigut premiades o seleccionades en cap
altre certamen.
e) Cada autor o autora només podrà presentar un treball per categoria i modalitat,
i no s'admetran treballs col∙lectius.
f) Els participants només poden participar en una de les tres modalitats.
g) Els participants no podran estar incursos en cap dels supòsits regulats en
l'article 13 de Llei General de subvencions. S'acreditarà mitjançant declaració
responsable inclosa en el formulari de sol∙licitud de participació (veure annex I).
h) Els participants menors d'edat hauran de presentar juntament amb la sol∙licitud
l'imprés d'autorització de pares/mares i/o tutors (veure annex II).

4.1

Normes específiques per a la modalitat de poesia.

Conjunt de versos amb una extensió d'entre 50 i 80 versos, en paper de format DIN A4, escrits a
doble espai per una sola cara, cos de lletra 12 del tipus Times New Roman.
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4.2
Normes específiques per a la modalitat de relat.
Narracions breus, amb un mínim de 4 fulles i un màxim de 8, en paper de format DIN A4,
marges de 2,5cm, escrits a doble espai per una sola cara, cos de lletra 12 del tipus Times New
Roman.
4.3
Normes específiques per a la modalitat de contes infantils.
Contes infantils breus, amb un mínim de 4 fulles i un màxim de 8, en paper de format DIN A4,
marges de 2,5cm, escrits a doble espai per una sola cara, cos de lletra 12 del tipus Times New
Roman.
5. Fases del Certamen i dates.
El concurs es desenvoluparà en les següents fases:
A) Fase de presentació d'obres: Des de la publicació de les presents bases en la BDNS fins al 15
de juny de 2022
B) Fase de valoració pel jurat: de l'1 al 30 de juliol de 2022
C) Decisió del jurat: El lliurament de premis s'efectuarà en un acte públic el dia 7 d'octubre de
2022.
6. Premis.
El jurat seleccionarà com a finalistes del Certamen fins a tres treballs per cada categoria
proposant un únic guanyador i dos finalistes per a cadascuna d'elles.
Els premis de cada categoria no podran quedar deserts
El veredicte del Jurat serà inapel∙lable.
7. Import dels premis.
Es concediran els següents premis
Modalitat Poesia

1er. Premi

2 Finalistes per modalitat

Juvenil

250 €

Lot de llibres d'autors locals

Adults

450 €

Lot de llibres d'autors locals

1er. Premi

2 Finalistas por modalidad

Juvenil

250 €

Lot de llibres d'autors locals

Adults

450 €

Lot de llibres d'autors locals

1er. Premi

2 Finalistas por modalidad

450 €

Lot de llibres d'autors locals

Modalitat Relat

Modalitat Contes infantils
Adults
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L'import del lot de llibres entregat als possibles 10 finalistes no excedirà en cap cas l'import de
60 €.
7.1
Procediment per a la concessió dels premis.
La concessió d'aquest premi es realitzarà pel procediment de concurrència competitiva d'acord
amb les presents bases, la decisió del jurat i atenent en tot cas el que s'estableix en la disposició
addicional dècima de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, on regula
que l'atorgament de premis educatius, culturals, científics o de qualsevol altra naturalesa,
hauran d'ajustar‐se al contingut d'aquesta llei excepte en aquells aspectes en els quals, per
l'especial naturalesa de les subvencions, no resulte aplicable.
7.2
Fiscalitat dels premis.
D'acord amb l'article 75.2.c del RIRPF, “estan subjectes a retenció o ingrés a compte els premis
que s'entreguen a conseqüència de la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions
aleatòries, estiguen o no vinculats a l'oferta, promoció o venda de determinats béns, productes
o serveis”. S'exceptuen els premis la base de retenció dels quals (quantia) no excedisca de 300
euros (article 75.3.f del RIRPF).
7.3
Partida pressupostària per a la concessió dels premis.
Els premis es concediran, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 334.48939, Altres concursos
destinant, per al conjunt de modalitats tant per a premiats, com finalistes i jurat, un import
màxim de 3.000,00 €.
7.4
Requisits per a l'abonament dels premis.
Per a l'abonament dels premis s'haurà de complir, obligatòriament, el que s'estableix en l'article
13 de la Llei General de subvencions, el compliment de les quals quedarà acreditat amb la
declaració responsable presentada en la sol∙licitud de participació.
El pagament es formalitzarà mitjançant transferència bancària, prèvia presentació per part dels
guanyadors de premis en metàl∙lic de la Fitxa de Manteniment de Tercers degudament
emplenada.
8. Jurat.
A proposta de la Regidor d'Educació i Cultura, l'Alcaldia designarà un jurat per a cada modalitat
que estarà format per cinc persones relacionades amb el món de la cultura, l'educació i la
literatura i un empleat municipal de l'àrea de Cultura que actuarà com a secretari en el moment
de la decisió del jurat alçant l'acta corresponent. La seua composició es farà pública el dia del
lliurament dels premis.
El jurat, per a l'avaluació dels treballs i concessió dels premis, tindrà en compte la qualitat
literària o poètica considerant la forma, estructura, l'estil, l'argument, els personatges perfilats,
la prosa, els recursos poètics emprats, la rima, etc.
La decisió del jurat serà inapel∙lable i s'elevarà a la Junta de Govern Local per a la seua
ratificació.
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9. Instrucció, resolució del procediment i abonament dels premis.
Una vegada el jurat haja procedit a la valoració, s'emetrà una acta signada que haurà de ser
ratificada, posteriorment, per acord de la Junta de Govern Local a l'efecte de conducta al
pagament dels premis.
El termini per a ratificar la decisió del jurat i abonar els premis serà el mínim necessari per a
realitzar els tràmits administratius per part dels departaments intervinents que, en tot cas, no
serà superior a dos mesos.
10. Termini i forma de presentació dels treballs.
El termini de presentació d'originals serà des de la publicació de les presents bases en la BDNS
fins al 15 de juny de 2022.
Els treballs, acompanyats de la sol∙licitud de participació (veure annex I), es podran registrar:
1. Presencialment, en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Riba‐roja de Túria,
carrer Forn Vell, 8; de 9 h a 14 h, de dilluns a divendres.
S'adjuntaran dos sobres amb el següent contingut:
• Sobre 1: Còpia de la sol∙licitud de participació registrada (la facilitarà el personal del registre).
En l'anvers del sobre constarà el títol del treball, el pseudònim de l'autor o autora (si n'hi
haguera), la modalitat i la categoria a la qual s'opta. Una vegada tancat el sobre s'entregarà
juntament amb el sobre 2.
• Sobre 2: Un exemplar de l'obra presentada on conste, en la primera pàgina, el títol del treball,
el pseudònim de l'autor o autora (si n'hi haguera), la modalitat i la categoria a la qual s'opta.
2. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Riba‐roja de Túria en
https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania,
En el cas de presentació telemàtica es registraran els formularis emplenats i un exemplar del
relat en format PDF, on conste, en la primera pàgina, el títol del treball, el pseudònim de l'autor
o autora (si n'hi haguera), la modalitat i la categoria a la qual s'opta.
3. Correu certificat,
S'adjuntaran dos sobres amb el següent contingut:
• Sobre 1: Còpia de la sol∙licitud de participació registrada en l'oficina de correus. En l'anvers del
sobre constarà el títol del treball, el pseudònim de l'autor o autora (si n'hi haguera), la modalitat
i la categoria a la qual s'opta. Una vegada tancat el sobre s'enviarà juntament amb el sobre 2.
• Sobre 2: Un exemplar de l'obra presentada on conste, en la primera pàgina, el títol del treball,
el pseudònim de l'autor o autora (si n'hi haguera), la modalitat i la categoria a la qual s'opta.
Una vegada enviat el correu certificat s'ha de comunicar per correu electrònic
cultura@ribarroja.es la intenció de participar en el concurs, indicant nom, cognoms, telèfon,
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correu electrònic, títol de l'obra presentada i data d'enviament en l'oficina de correus. (Adjuntar
justificant d'enviament de correus)
No s'acceptarà cap obra en la qual aparega alguna dada que permeta identificar a l'autor/a
d'aquesta.
El secretari del tribunal serà l'encarregat de facilitar les còpies al tribunal i d'identificar als
concursants que resulten premiats.
11. Drets d'autor.
Les obres premiades i les finalistes quedaran en propietat de l'Ajuntament de Riba‐roja de Túria,
que es reserva el dret de publicació. Els originals presentats no premiats seran destruïts una
vegada finalitzat el concurs.
12. Protecció de dades.
L'Excel∙lentíssim Ajuntament de Riba‐roja de Túria, com a Responsable del tractament de les
seues dades, l'informa que els mateixos podran ser utilitzats per a l'exercici de les funcions
pròpies en l'àmbit de les seues competències, la legitimació de les quals està basada en
l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat i el consentiment de l'interessat. Se
cediran dades, en el seu cas, a altres Administracions Públiques i als encarregats del tractament
de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per a poder complir amb
les obligacions legals que encomana la normativa administrativa. El sol∙licitant accepta que les
seues dades personals identificatives i els resultats derivats del procés administratiu siguen
publicats en la Web municipal durant el termini de temps pertinent.
De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades
personals, el Reglament (EU) 2016/679 i Llei orgànica de Protecció de Dades a Espanya, els
interessats podran exercitar els seus drets reconeguts del tractament mitjançant instància
presentada davant el Registre General, adjuntant fotocòpia del DNI o a través de la seu
electrònica (https://oficinavirtual.ribarroja.es/portalciudadania/).
Més informació: http://www.ribarroja.es/privacidad.
13. Publicitat i transparència.
Les presents bases reguladores atendran en el que es disposa en l'article 8.c de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i de l'article.
21.2 apartat I) del reglament municipal de Transparència i Participació Ciutadana, en matèria de
publicitat activa.
14. Remissió de dades a la BDNS.
En compliment de l'article 20 de la Llei General de subvencions, des del Departament
d'Intervenció i des de l'Àrea d'Educació i Cultura, respectivament, es remetrà a la Base de dades
Nacional de subvencions la següent informació:
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• Departament d'Intervenció: La informació relativa a la convocatòria per a la seua publicació
mitjançant conducte de la BDNS en el Butlletí Oficial de la Província.
• Àrea d'Educació i Cultura: La informació relativa als beneficiaris.
A més, les Bases Reguladores es publicaran en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Riba‐roja
de Túria i en la Web municipal.
15. Acceptació de les bases
La participació en el concurs porta amb si de manera implícita l'acceptació integra de les bases
així com de la decisió del jurat.
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