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 CONVOCATÒRIA DELS 19ns PREMIS PROVINCIALS DE LA JOVENTUT 

BASES 

 

PRIMERA. PREMIS. 

Els premis que es convoquen en aquestes bases es recullen en les categories següents: 

a) Iniciativa empresarial: 

 1r Premi: dotat amb 2.400 euros i un trofeu commemoratiu. 

 2n Premi: dotat amb 1.500 euros i un trofeu commemoratiu 

b) Mitjà social: 

 1r Premi: dotat amb 1.000 euros i un trofeu commemoratiu. 

 2n Premi: dotat amb 700 euros i un trofeu commemoratiu. 

 3r Premi: dotat amb 300 euros i un trofeu commemoratiu. 

c) Treball musical:  

Grups: 

 1r Premi: dotat amb 2.200 euros i un trofeu commemoratiu*. 

 2n Premi: dotat amb 1.800 euros i un trofeu commemoratiu*. 

 3r Premi: dotat amb 1.400 euros i un trofeu commemoratiu*. 

*La quantia del premi es dividirà a parts iguals entre totes les persones que formen el grup musical. 

Solistes: 

 1r Premi: dotat amb 1.100 euros i un trofeu commemoratiu. 

 2n Premi: dotat amb 800 euros i un trofeu commemoratiu. 

 3r Premi: dotat amb 400 euros i un trofeu commemoratiu. 

d) Relat breu: 

 1r Premi: dotat amb 1.000 euros i un trofeu commemoratiu. 

 2n Premi: dotat amb 700 euros i un trofeu commemoratiu. 

 3r Premi: dotat amb 300 euros i un trofeu commemoratiu. 

e) Fotografia digital:  

 1r Premi: dotat amb 1.000 euros i un trofeu commemoratiu. 

 2n Premi: dotat amb 700 euros i un trofeu commemoratiu. 

 3r Premi: dotat amb 300 euros i un trofeu commemoratiu. 
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L'abonament dels premis quedarà subjecte a les retencions fiscals que, en el seu cas, 

corresponga. 

 

 SEGONA.- PARTICIPANTS 

Podran participar en aquest concurs les persones físiques i jurídiques que complisquen amb els 

requisits següents, segons la categoria de premi a què opten: 

1.- Persona Física:  

1.1.- Categories b), c), d) solista i e): 

 Edat compresa entre 14 i 30 anys (tots dos inclusivament). 

 Domicili en la província d'Alacant.  

1.2.- Categoria d) grup: 

 Edat compresa entre 14 i 30 anys (tots dos inclusivament). 

 Domicili en la província d'Alacant. Almenys el 66% dels seus components hauran de 

complir el requisit d'edat i de domicili a la província d'Alacant. 

 No tindre cap contracte discogràfic en vigor. 

1.3.- Categoria a ) Autònom: 

 Edat compresa entre 16 i 30 anys (tots dos inclusivament). 

 Domicili en la província d'Alacant.  

 Estar donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms. 

 

2.- Persona jurídica:  

2.1.- Categoria a ) (Societat Mercantil). 

 Activitat empresarial i domicili social a la província d'Alacant. 

 La data de constitució de l'empresa haurà de ser posterior a l'1 de gener de 2017, per a 

això es prendrà com a referència la data d'inscripció de l'escriptura de constitució de la 

societat en el Registre Mercantil.  

 El 75% dels seus socis, en la data de presentació de la sol·licitud, hauran de ser persones 

físiques amb edats compreses entre 16 i 30 anys. 
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TERCERA.- PROJECTES. 

Les persones participants podran concursar en una o en diverses categories amb un únic 

projecte en cadascuna (en la categoria de Treball Musical només es podrà participar en una 

modalitat —grup o solista—). 

Els projectes o treballs presentats hauran de ser originals; hi entenem per treball o projecte 

original, aquell que no ha estat copiat, reproduït, ni imitat, en tot o en part, d'un altre anterior. 

Els projectes es presentaran tal i com s'estableix a continuació: 

a) Iniciativa empresarial: 

Descripció de la iniciativa empresarial que opta al premi i la seua posada en marxa en un màxim 

de 5 pàgines (en PDF), segons el model de presentació establit com a ANNEX I – DESCRIPCIÓ DE 

LA INICIATIVA EMPRESARIAL. 

Es valorarà, entre altres aspectes: 

 La claredat, concreció i innovació de la iniciativa. 

 Projecció i impacte social.  

 Mesures destinades a afavorir la igualtat de gènere en l'empresa.  

 

b) Mitjà social: 

Blog, perfil o canal públic de contingut educatiu, cultural, assessorament, formació, oci 

saludable, etc., amb 50 posts/reels/vídeos originals com a mínim, i d'actualització freqüent. 

La descripció del blog/perfil/canal que opta al premi es presentarà en un màxim de 2 pàgines 

(en PDF), segons el model de presentació establit com a ANNEX II – MITJANS SOCIALS. 

Es valorarà, entre altres aspectes: 

 L'originalitat  dels temes proposats.  

 La claredat dels continguts. 

 Impacte social del perfil.  

 El disseny, la redacció i l'estètica dels vídeos i publicacions. 

 El nombre de reaccions en cada contingut. 

 Ús de llenguatge no sexista i foment de la igualtat de gènere. 

 

c) Treball musical: 

El treball musical, en qualsevol de les seues modalitats (grup o solista) inclourà un sol tema 

original (en mp3) de qualsevol estil musical, que anirà acompanyat de la lletra de la cançó. Es 

tindran en compte aspectes com ara: 
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 L'originalitat  del tema musical. 

 La qualitat de la lletra i la música. 

 La interpretació. 

 

 

d) Relat breu: 

Relat breu de temàtica i estil lliure, que complisca els següents requisits: 

 Un mínim de 2 pàgines i un màxim de 5, amb el tipus del full A4 i en format Word. 

 Doble espai. 

 Marges (superior, inferior, dret i esquerre) a 2 cm.  

 Lletra Times New Roman.  

 Grandària 12.  

 Pàgines numerades. 

 En la primera pàgina, almenys, haurà de figurar el títol del relat. 

Es tindran en compte a l'hora de la valoració aspectes com ara: 

 L’absència de faltes ortogràfiques. 

 La correcta utilització de la gramàtica. 

 L’ús de figures retòriques o literàries. 

 L’originalitat del tema, etc. 

 

e) Fotografia digital: 

Fotografia digital original i inèdita, en format JPG (grandària 1772 x 2362 píxels), en blanc i negre 

o color, de temàtica lliure, obtingudes amb qualsevol tècnica, preses amb càmeres digitals o 

amb sistemes tradicionals, sense composicions ni muntatges. 

Es valoraran, principalment:  

 L’originalitat de la fotografia. 

 La dificultat de la imatge. 

 L’enfocament. 

 L’ús adequat dels clars i foscos. 

 

QUARTA. PRESENTACIÓ. 

La forma de presentació per a cadascuna de les categories, serà la que s'especifica a continuació: 

4.1.- Per a les categories b), c), d) i e): els projectes, annexos, fotografies i treballs musicals, així 

com la documentació corresponent indicada en la base cinquena, es podrà presentar: 
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 De manera física: El Model de Sol·licitud signat anirà acompanyat d'una memòria USB 

que continga tots els arxius relatius al projecte i a la documentació requerida en 

aquestes bases. Tot això haurà d'estar inclòs en un sobre tancat a l'exterior del qual 

haurà de figurar: “19ns
 

Premis Provincials de la Joventut”. Títol triat per al treball. 

Categoria de Premi. 

Es podrà presentar de manera presencial en el Registre General de la Diputació 

d'Alacant, amb la cita prèvia al 965.98.89.11 o per correu postal, tot enviant el sobre 

tancat al Registre General de la Diputació d'Alacant, c/ Tucumán núm. 8 (03005) 

Alacant. 

 De manera electrònica (només amb certificat electrònic): Tots els arxius relacionats 

amb el projecte, així com la documentació requerida (model de sol·licitud, annexos, etc.) 

es podran presentar per mitjà de la Seu Electrònica de la Diputació d'Alacant, això és 

https://diputacionalicante.sedelectronica.es/, en Catàleg de Tràmits, a través del 

procediment JOVENTUT: XIX Edició Premis Provincials. 

4.2.- Per a la categoria a): Tots els arxius relacionats amb el projecte i a la documentació es 

presentaran obligatòriament a través de la Seu Electrònica de la Diputació d'Alacant, això és 

https://diputacionalicante.sedelectronica.es/, en Catàleg de Tràmits (procediment JOVENTUT: 

XIX Edició Premis Provincials), de conformitat amb el que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

CINQUENA. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR. 

Els projectes es presentaran acompanyats de la documentació següent: 

Per a totes les persones participants: 

 MODEL DE SOL·LICITUD, publicada en la Seu Electrònica de la Diputació d'Alacant, i 

s’admetrà, exclusivament, una única sol·licitud per persona i categoria de premi. 

 ANNEX III – MODEL D'AUTORIA, publicat en la Seu Electrònica de la Diputació d'Alacant, 

corresponent a la declaració d'Autoria i del caràcter original del treball presentat. En el 

cas dels grups musicals, s’haurà de presentar un Annex III per persona. 

Aquests models es podran descarregar en https://diputacionalicante.sedelectronica.es/ en la 

pestanya de Catàleg de Tràmits, en l'apartat Informació del procediment.  

A més, segons la categoria que corresponga: 

Categoria b), c), d) i e): 

 Fotocòpia del DNI en vigor i document que acredite la residència en algun municipi de 

la província d'Alacant, en el cas que el domicili habitual no quede reflectit en el DNI. Els 

grups musicals han de presentar el DNI de tots els seus components. 

 Per a la categoria c) Treball musical (grup o solista): currículum de la trajectòria musical. 

https://diputacionalicante.sedelectronica.es/
https://diputacionalicante.sedelectronica.es/
https://diputacionalicante.sedelectronica.es/
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Categoria a) (autònom/a): 

 Fotocòpia del DNI en vigor i document que acredite la residència en algun municipi de 

la província d'Alacant, en el cas que el domicili habitual no quede reflectit en el DNI.  

 Documentació que acredite l'alta en el règim especial de treballadors autònoms, que 

haurà de ser posterior a l'1 de gener de 2017. 

 Currculum vitae del jove o joves implicats en la posada en marxa de la iniciativa 

presentada. 

Categoria a) (societat mercantil):  

 Fotocòpia del DNI en vigor de tots els socis. 

 Fotocòpia del CIF. 

 Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i estatuts. 

 Fotocòpia del certificat d'inscripció en el Registre Mercantil. 

SISENA. TERMINI DE PRESENTACIÓ. 

El termini de presentació serà des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la Convocatòria 

en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), per mitjà de la Base Nacional de Subvencions (una 

vegada que s'hi haja presentat el text de la Convocatòria i la informació requerida per a la seua 

publicació) fins a les 23.59 hores del dia 29 de juliol de 2022. 

La presentació de qualsevol dels treballs serà sempre per compte dels candidats i sota la seua 

exclusiva responsabilitat. La Diputació d'Alacant, sense perjudici que s'adopten les precaucions 

corresponents relacionades amb la custòdia i conservació dels projectes, no respondrà del 

robatori, furt o deterioració que puguen patir durant el temps que romanguen en el seu poder. 

SETENA. JURAT. 

1. La selecció i concessió dels premis objecte d’aquesta convocatòria, es realitzarà a proposta 

d'un Jurat, nomenat i presidit per la Sra. Diputada de l'Àrea de Serveis Socials i Igualtat. 

2. El Jurat estarà integrat per representants de la Diputació d'Alacant i per professionals en 

cadascuna de les categories dels premis, els quals ajustaran la seua actuació al que es disposa 

per als òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

3. El Jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis, en cas de considerar que cap dels treballs 

presentats a concurs reuneix els mèrits suficients per a ser-hi premiat. 

4. La decisió del Jurat s'emetrà durant el transcurs d'un acte que se celebrarà en lloc, dia i hora 

que s'assenyale a aquest efecte. 

5. Les decisions del Jurat esdevindran, en tot cas, inapel·lables. Les persones concursants, pel 

mer fet de participar en aquest concurs, renuncien expressament a l'exercici de tota mena de 

reclamacions contra les resolucions d'aquell. 
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6. Després de la decisió final, les actes del Jurat seran ratificades amb una resolució de la Sra. 

Diputada de l'Àrea de Serveis Socials i Igualtat. 

 

HUITENA. PROJECTES FINALISTES. 

La Diputació Provincial comunicarà als autors o a les autores dels projectes finalistes, en 

cadascuna de les categories, la data i hora de l'Acte de Lliurament dels Premis amb la finalitat 

que hi puguen assistir, o, en cas d'impossibilitat, que hi puguen designar la persona que els o les 

representarà en aquest acte.  

 

NOVENA. PROJECTES EXCLOSOS. 

Queden exclosos d’aquest concurs: 

 Els projectes d'aquells autors que no complisquen amb els requisits establits en la Base 

Segona. 

 Els autors que hi hagen rebut el Primer Premi, en la mateixa categoria a què opten, en 

l'edició anterior (2020) dels Premis Provincials de la Joventut. 

 Els projectes pendents de resolució en altres concursos. 

 Els projectes que falten al caràcter original de les obres. 

 Els projectes que es presenten sense adequar-se a les característiques establides en la 

Base Tercera. 

 Totes aquelles sol·licituds i projectes la forma de presentació dels quals no s'ajuste al 

que estableixen aquestes bases. 

 

DESENA. PROJECTES PREMIATS. 

Les persones guanyadores d’aquest concurs, en les seues diferents modalitats, cedeixen a la 

Diputació Provincial tots els drets de reproducció i distribució, per a l'explotació exclusiva de 

l'obra, mitjançant qualsevol modalitat de difusió i/o distribució, sempre amb finalitats culturals 

no lucratives i sempre amb el nom del seu autor o de la seua autora. 

 

ONZENA. ABONAMENT DELS PREMIS. 

Per a percebre pagaments de la Diputació Provincial d'Alacant, les persones guanyadores 
d’aquest concurs hauran d'estar donats d'alta en el registre de tercers, i serà, aquest, un requisit 
indispensable per a l'abonament del premi. Per a això hauran de presentar emplenada 
correctament la fitxa model d'alta/modificació de tercers dins dels 15 dies següents a la 
notificació de la resolució del concurs. Aquest model podrà descarregar-se a l’enllaç següent: 
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https://sede.diputacionalicante.es/solicitudes/ 
 
En cas de grups musicals, cada integrant del grup haurà de presentar el corresponent Alta de 
Tercers. 
 
Perquè es tracta d’un requisit indispensable per a l'abonament, en cas de no presentar l'Alta de 
Tercers en aquest termini, es deixarà sense efecte el premi concedit, mitjançant una resolució 
de la Sra. Diputada de l'Àrea de Serveis Socials i Igualtat. 
 

DOTZENA. PROJECTES NO PREMIATS.  

La devolució dels projectes presentats i no premiats s'efectuarà tan sols a petició dels seus 

autors o autores o de les persones autoritzades correctament, en el termini d'un mes a comptar 

des del moment en què es faça públic la decisió del Jurat. Tan bon punt haja transcorregut 

aquest termini sense que aquests hagueren sigut retirats s'entendrà que els seus autors 

renuncien a la seua propietat en favor de la Diputació, la qual podrà destruir-los o donar-los la 

destinació que considere més oportuna. 

Per a qualsevol mena de devolució, haurà d'acreditar-se la titularitat del projecte sol·licitat 

mitjançant la presentació del DNI, i en cas de ser persona diferent, aquesta haurà de ser 

autoritzada correctament per la persona candidata, i s’hi haurà de presentar un escrit 

d'autorització i exhibició del DNI de tots dos. 

 

TRETZENA. COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES PARTICIPANTS. 

La Diputació d'Alacant no mantindrà cap mena de comunicació amb les persones participants, 

més que la necessària per a la tramitació del procediment administratiu. 

Tota la informació sobre el concurs serà exposada correctament en la pàgina web de la Diputació 

i en les Xarxes Socials del Departament de Joventut. 

 

CATORZENA. INCOMPLIMENT DE LES BASES. 

La falsedat en les dades aportades per les persones participants en aquest Concurs implicarà 

l'exclusió immediata del projecte presentat. Si aquestes es posaren de manifest amb 

posterioritat a la resolució del concurs i el projecte afectat haguera resultat premiat, el premi 

obtingut quedarà sense efecte, i es procedirà, si escau, al reintegrament de les quantitats 

percebudes per aquest concepte. 

 

QUINZENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES. 

https://sede.diputacionalicante.es/solicitudes/
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La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació plena d’aquestes bases, sense cap 

mena de reserves, així com de totes les resolucions que la Diputació d'Alacant hi adopte. 

En tot allò no previst en aquestes bases, els òrgans competents, en cada cas, quedaran facultats 

per a resoldre els dubtes que es presenten i per a prendre els acords necessaris per al bon ordre 

del concurs. 


