BASES CONCURS JUVENIL DE RELATS BREUS
PRESENTACIÓ
Des del Departament de Joventut de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, amb la col·laboració
de l’IVAJ, la Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià i la Fundación Mutua Levante,
organitza la primera edició del Concurs Juvenil de Relats Breus.
Aquest certamen literari vol contribuir al foment de l’ús del Valencià mitjançant l’elaboració de
relats breus, al mateix temps que fomentem la cultura i la literatura i l’expressió artística dels joves
del nostre territori.

1. PARTICIPANTS
1.1. Hi podran participar tots i totes aquelles joves autores, a títol individual, residents en els
pobles de les comarques de l’Alcoià i el Comtat, d’entre 12 i 30 anys.
1.2. Es dividirà en dues categories d’edat:
1.2.1. 12-16 anys.
1.2.2. 17-30 anys.

2. REQUISITS
2.1. Els relats s’han de presentar en valencià.
2.2. Tots els relats que es presenten han de ser originals, inèdits i no premiats en altres certàmens
literaris.
2.3. Cada persona participant només pot presentar un únic treball.
2.4. Els relats han de constar de dues parts: un títol i una narració.
2.5. Els relats han de tindre una extensió màxima de 3 pàgines.
2.6. Els originals s’han de presentar en un document en format PDF, amb lletra Arial, cos 12 i a 1.5
espai.

3. TEMÀTICA
El gènere i la temàtica dels relats serà oberta, no obstant això, es requereix que alguna acció del
relat estiga ambientada en algun poble de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat o que es faça
referència a algun poble d’aquesta Mancomunitat.
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4. INSCRIPCIONS
4.1. Les inscripcions s’enviaran a l’e-mail: joventut@lamancomunitat.org
4.2. A l’e-mail enviat per a la inscripció s’enviaran dos documents adjunts:
4.2.1. Document 1: Fitxa d’inscripció emplenada.
4.2.2. Document 2: Relat, amb el títol i sense el nom de l’autor (aquest és el document
anònim que la Mancomunitat enviarà als jurats, per garantir l’anonimat i la igualtat
d’oportunitats). El relat ha de complir les característiques esmenades en l’anterior punt.
El Departament de Joventut de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat serà qui gestioni els relats
rebuts, però no realitzarà funcions de jurat. La MAC garantirà en tot moment l’anonimat dels relats
a l’hora de facilitar-los al jurat, perquè aquest pugi ser imparcial a l’hora d’emetre el seu judici.

5. TERMINI PRESENTACIONS
5.1. El període d’admissió dels originals comença el dia 19 d’abril del 2021 i finalitza el dia 20 de
juny del 2021.

6. JURATS
El jurat està compost per:
•

Silvia Colomer, narradora oral i membre de la Comissió de Lletres del Consell de Cultura
de l’Ajuntament d’Alcoi i membre de la Coordinadora pel Valencià de l’Alcoià i el Comtat.

•

Carlos Gran, escriptor, membre de la Comissió de Lletres del Consell de Cultura de
l’Ajuntament d’Alcoi.

•

Paco Esteve, filòleg, escriptor i assessor lingüístic.

•

Pep Jordà, membre de la “Fundación Mutua Levante”.
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7. PREMIS
7.1. Els premis es dividiran en dues categories:
7.1.1. Primer premi categoria 12-16 anys: 150 € + 1 lot de llibres.
7.1.2. Segon premi, categoria 12-16 anys: 60 € + 1 lot de llibres.
7.1.3. Primer premi categoria 17-30 anys: 200 € + 1 lot de llibres.
7.1.4. Segon premi categoria 17-30 anys: 90 € + 1 lot de llibres.
7.2. Els premis en metàl·lic corren a càrrec de la Fundación Mutua Levante i el lot de llibres és una
aportació de la Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià.

8. QÜESTIONS GENERALS
8.1. Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagen drets de tercers sobre l’obra
presentada i són responsables de qualsevol reclamació per autoria.
8.2. En el cas dels menors d’edat guanyadors, el premi en metàl·lic serà ingressat al compte
corrent on figuren els seus representants legals com a titulars.
8.3. Les persones participants autoritzen la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat perquè puga
difondre les obres presentades al Concurs guanyadores per qualsevol mitjà que considere oportú.
8.4. La presentació d’una obra pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i
obligacions que se’n deriven.
8.5. Els guanyadors/es es comunicaran a través la pàgina web de la Mancomunitat
(www.lamancomunitat.org). Durant el mes de setembre 2021 serà l’acte de lliurament de premis.
8.6. Qualsevol consulta dels participants sobre aquestes bases es pot plantejar a l’organització a
través de l’adreça electrònica joventut@lamancomunitat.org.

9. PROTECCIÓ DE DADES
9.1. Responsable del tractament: Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat.
9.2. La finalitat per al tractament de dades personals en relació amb aquesta norma serà la gestió
de la concessió de premis, tenint com a bases de legitimació general les següents:
9.2.1. Estaran legitimats per l'interès públic els tractaments de dades realitzades per a la
gestió general de les subvencions com la gestió de sol·licituds i els actes d'instrucció.
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9.2.2. Tindran com a base de legitimació el compliment d'una obligació legal els següents
tractaments en relació amb les normes que se citen a continuació:
✓ Recollida de dades mitjançant sol·licitud.
✓ Les publicacions realitzades amb efectes de notificació d'acord amb les normes del
procediment
administratiu comú i amb el regulat en la Llei General de Subvencions.
✓ La comunicació de dades a la Base de dades Nacional de Subvencions conforme a l'art.
20 de la Llei General de Subvencions.
✓ Les publicacions realitzades en el portal de transparència exigibles per la legislació de
transparència.
9.3. Les dades seran comunicades a la Base de dades Nacional de Subvencions en compliment
d’obligacions legals exigibles al responsable.
Així mateix, es publicaran les subvencions concedides en el portal de transparència amb indicació
del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris. No es publicaran les dades de beneficiaris que es
trobin en una especial situació de vulnerabilitat, així com aquella informació que pogués revelar
categories especials de dades.
9.4.Les dades 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 es poguessin derivar
d'aquesta finalitat i del tractament de les dades i de conformitat amb normativa d'arxius i
documentació.
En tot cas, la informació que es publiqui en el portal de transparència es conservarà durant l'any
de concessió i l'any següent; passat aquest termini les dades deixaran de ser públics.
La persona interessada pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, la limitació del
seu tractament, oposició, portabilitat i no ser sotmès a una decisió basada exclusivament en el
tractament de les dades personals a mitjançant escrit dirigit a Mancomunitat de l'Alcoià i el
Comtat.
Així mateix, en el cas que entenga vulnerat el seu dret a la protecció de dades, la persona
interessada té dret a reclamar davant l’autoritat de control competent (www.aepd.es).
La persona interessada autoritza la publicació en els mitjans de difusió i xarxes socials de la
Mancomunitat, les imatges del lliurament de premis en la cerimònia de clausura.
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FITXA D’INSCRIPCIÓ
TÍTOL DE L’OBRA
NOM I COGNOMS DE L’AUTOR/A DE L’OBRA

DNI

NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT LEGAL (EN CAS DE MENORS D’EDAT)

DNI

DATA DE NAIXEMENT

LLOC DE NAIXEMENT

ADREÇA
MUNICIPI

CODI POSTAL

TELÈFON
E-MAIL

Per mitjà de la present, accepte les bases del concurs de relats breus de la Mancomunitat de
l’Alcoià i el Comtat.
Firma de l’autor/a:

Firma del representant legal en cas de menors d’edat:

En _________________ , ______ de ________________ de 2021

Protección de Datos: En cumplimiento del Art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y Art. 11 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos, que proceden
directamente del interesado, serán recogidos bajo la responsabilidad del Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, con la finalidad de
“Gestión de las actividades de Juventud” | La base legal que nos permite tratar sus datos es “RGPD: 6.1.e) tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público | Los datos pueden ser comunicados a las Unidades de la Mancomunidad
competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos
en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal | Se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con
la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación | Derechos: Acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, con domicilio en: C/ Sant
Mateu, 3 (Ed. Àgora), 03801 Alcoi, Alicante, e-mail: info@lamancomunitat.org, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a
través de la Sede Electrónica. Información adicional: https://lamancomunitat.org/politica-de-privacitat/.
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