CONVOCATÒRIA DEL
V CONCURS DE MICRORELATS CIUTAT DE MANISES

La Regidoria de Cultura i Ràdio Manises de l’Ajuntament de Manises, convoquen el V
CONCURS DE MICRORELATS CIUTAT DE MANISES.
1. OBJECTE
És objecte de la present convocatòria la concessió de premis a obres originals, inèdites, que no
hagen sigut premiades o publicades anteriorment en cap altre certamen i que estiguen lliures
de drets que puguen posseir terceres persones o entitats, redactades en castellà o en valencià.
L’objectiu d’aquest concurs és potenciar un gènere literari molt atractiu per al públic en
general.
La ràdio és un mitjà de difusió perfecte per a donar a conéixer aquest format amb el qual,
mitjançant poques paraules, les persones poden contar grans històries.

2. PERSONES BENEFICIÀRIES
El concurs de microrelats està obert a la participació de qualsevol persona a partir de tretze
anys resident a la província de València.
* CATEGORIA A: per a joves d’entre 13 i 17 anys.
* CATEGORIA B: a partir de 18 anys.

3. INSCRIPCIONS
El termini d’inscripció s’obrirà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província de València i fins al 31 de maig de 2022, a les 23.59 hores
(Espanya Península).
Les obres hauran de ser presentades de manera telemàtica, en format PDF i amb un pes
màxim de 5 MB. Per a tal finalitat, els participants hauran d'emplenar el formulari
d’inscripció que apareix en el web www.mundoarti.com.
Les obres presentades no han d’estar signades.
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Els drets d’inscripció i participació són totalment gratuïts.
Qualsevol dubte sobre el funcionament del web serà atés en l’adreça electrònica
contacto@mundoarti.com.
4. NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Les obres que es presentaran al concurs de microrelats estaran redactades en castellà o en
valencià.
L’extensió de cada microrelat no excedirà d’un full DIN A4. Els originals es presentaran
escrits a doble espai, amb el tipus de lletra Arial i 12 punts de grandària.
La temàtica és lliure.
5. PREMIS
S’hi estableixen dos premis:
* Un premi per a text en castellà
Categoria A: 150 €

Categoria B: 250 €

* Un premi per a text en valencià
Categoria A: 150 €

Categoria B: 250 €

*Menció especial, sense dotació econòmica, al millor microrelat escrit per una persona
empadronada a Manises.
L’emissora de ràdio municipal, Ràdio Manises, difondrà les obres premiades en un espai
radiofònic.
A les persones premiades, com a perceptores de subvencions públiques, se li aplicaran les
obligacions que consten en l’article 14 de la Llei General de Subvencions.
6. JURAT
El jurat serà designat per l’Alcaldia, a proposta del regidor de Cultura, i estarà format pel
regidor de Cultura, com a president, dos vocals designats entre persones reconegudes en
l’àmbit literari i cultural, i una persona funcionària del Servei de Cultura, que actuarà com a
secretària sense veu ni vot. El jurat està facultat per a resoldre qualsevol qüestió de la seua
competència que no haja quedat establida de forma explícita en les presents bases, i la seua
decisió serà inapel·lable.
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7. LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament dels premis es farà durant un acte públic que s’anunciarà més tard, al qual haurà
d’assistir la persona guardonada per a arreplegar el premi. Les persones premiades podran
designar una persona que les representen en l’acte de lliurament dels premis.
L'esdeveniment estarà subjecte a la normativa i restriccions que pogueren estar vigents en el
moment en què es realitze, derivades de les mesures per a contindre els contagis de covid-19.
8. DRETS DE LES OBRES PREMIADES
Els originals premiats quedaran en poder de l’Ajuntament de Manises.
L’Ajuntament de Manises es reserva els drets d’edició de les obres premiades. L’import del
premi cal entendre’l com a pagament dels drets d’autor de l’edició.

9. FINANÇAMENT
El pressupost de la convocatòria del 2022 ascendeix a la quantitat de 800 €, que es finançarà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334.10-481.00 Premis i beques Cultura del pressupost
general de l’Ajuntament de Manises corresponent a l’any 2022.

10. ACCEPTACIÓ NORMATIVA
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació íntegra de l’Ordenança
específica que regula la concessió de premis del Servei de Cultura de l’Ajuntament de
Manises.
L’organització es reserva el dret d’interpretació de les bases i resolució de qualsevol
incidència que puga sorgir.
Ordenança específica que regula
l’Ajuntament de Manises

la concessió de premis del Servei de Cultura de
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