BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS DEL CONCURS
D´ART URBÀ DE LA SETMANA CULTURAL JOVE

L'Ajuntament de Dénia, amb la finalitat de promocionar i donar participació a creadors d'art urbà
de qualitat, com a mitjà d'expressió cultural i artística, convoca el concurs d'art urbà “UrbaJove”,
amb una temàtica que estarà relacionada amb “JOVES” i que es desenvoluparà en un espai públic
urbà de Dénia.
1a- Podran participar tots aquells artistes, persones creatives o col·lectiu, que tinguen més de 14
anys d'edat. La inscripció serà gratuïta.
2a- Per a inscriure's seran necessàries les dades següents: nom i cognoms, pseudònim (en cas
que tinga), data de naixement, NIF, telèfon de contacte i autorització a l'Ajuntament de Dénia per a
la reproducció i distribució total o parcial de les obres presentades, així com per a la seua
exhibició, en qualsevol situació que s'estime oportuna.
La inscripció al concurs d'art urbà, podrà fer-se a partir de l'endemà al de publicació de l'extracte
de la convocatòria en el BOP d'Alacant, per conducte de la BDNS, fins al 30 de setembre de 2021.
Les
sol·licituds
estaran
a
la
disposició
dels
interessats
https://oac.denia.es/adjuntos/tramits/350_1.pdf i es podran presentar de la següent manera:

en:

• Electrònicament: https://oac.denia.es/va/tramits/tramit.aspx?id=38
• Presencialment: en la OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà), situada en plaça de la
Constitució, 10 de Dénia (03700).
• Per correu postal: dirigida a l'Ajuntament de Dénia situat en plaça de la Constitució, 10 de
Dénia (03700).
Hi haurà un màxim de 2 persones seleccionades, entre tots els treballs i artistes presentats. Cada
participant podrà presentar com a màxim una proposta per espai, però només se seleccionarà
una.
3a- Les 2 persones seleccionades es comprometen a realitzar la seua obra entre els dies 7 i 12
d´octubre, exceptuant circumstàncies justificades, i aprovades per la Regidoria de Joventut.
4a- La realització dels treballs seleccionats serà a partir del dia 7 d´octubre a partir de les 9h fins a
les 18h. Les obres es realitzaran en la façana de l'edifici de Joventut i de Transició Ecològica,
situat en la Ronda de les Muralles, 42, i en la façana del departament d’urbanisme en Ronda de
les Muralles, 42 (antiga agència de lectura Baix la Mar)i s’utilitzaran els trams delimitats per
l'organització. S'adjunten fotos dels 2 espais. Cada participant farà constar a quin espai opta per a
fer la seua proposta

L´espai 1– Es tracta de la façana del departament d’urbanisme, amb unes dimensions
aproximades de 8 X 8 m.

L´espai 2.- Es tracta de la façana lateral de transició ecològica i joventut de 5 m d’ample per 8 m.
aprox d’alt. Es pot jugar (si es creu convenient) amb la torre de l’ascensor i el tros de paret que
uneix.

5a- El tema sobre el qual versaran els treballs ha d'estar relacionat amb la temàtica “JOVES”. Els
treballs seran originals i inèdits. No s'admetran treballs que tinguen continguts irreverents,
obscens, xenòfobs o qualsevol altre que atempte contra la dignitat de les persones. Així mateix els
treballs hauran d'anar incorporats al mur, per la qual cosa es podrà utilitzar qualsevol disciplina
artística que utilitze com a suport el mur (imatges, dibuixos, instal·lacions amb objectes,
intervencions, etc, que no sobreisquen més de 30cm). No s'acceptaran tags, ni signatures com
a treball en si, però farà falta que tots els treballs estiguen signats pel seu autor o autora en un
costat de l'obra.

6a- Farà falta que totes les persones aspirants presenten un esbós amb el treball que faran,
juntament amb la fitxa d'inscripció.
Els esbossos han de ser originals i a color, i es presentaran en suport paper o cartolina de mesura
A4, o per correu electrònic, respectant la grandària A4 per a la seua impressió.
No seran seleccionats aquells esbossos que constituïsquen apologia de la violència, així com les
obres de contingut racista, sexista, xenòfob o obscé, i qualsevol altre que atempte contra la
dignitat de les persones. En l'esbós s'indicarà la zona a la qual s'opta
Documentació que s'ha d'aportar:
-

Sol·licitud d'inscripció.
Esbós del projecte que es realitzarà, amb breu descripció dels materials que s'utilitzaran.
Breu currículum artístic amb un màxim de 5 fotos d'obres realitzades.

7a- Quant als diferents treballs seleccionats, les persones participants hauran d'aportar els
materials necessaris per a la realització de la seua obra, que seran al seu compte i càrrec.
L'organització posarà a la disposició dels participants 2 màquines elevadores per a poder accedir
a les zones
La superfície que disposaran per a fer el seu treball abastarà com a màxim la part que es limitarà
en la imatge adjunta, i s’ha de fer constar en els esbossos les mesures aproximades de l'obra
proposada
8a- Els treballs seran seleccionats per un jurat que estarà compost per professionals qualificats i
personal de l'Ajuntament de Dénia, que valoraran l'originalitat, la qualitat artística i la dificultat de
l'execució. Les obres seleccionades quedaran en poder de l'organització de l'esdeveniment
(Ajuntament de Dénia), la qual es reserva el dret de la seua reproducció total o parcial.
9a- L'organització es reserva el dret a penalitzar a aquelles persones participants que
adquirisquen alguna actitud violenta, falta de respecte a la resta de participants o públic assistent, i
podrà fins i tot anul·lar la decisió del jurat i l'expulsió del concurs. També es pot penalitzar amb la
negativa a participar en altres esdeveniments a aquells que sense avisar i sense causa justificada
no es presenten a l'esdeveniment.
Podrà ser motiu de desqualificació del concurs:

- La modificació de l'esbós presentat i seleccionat.
- La realització de grafitis o tags fora dels espais designats per l'organització.
- L'alteració de les obres d´altres participants.
- El plagi de les obres d´altres artistes.
10a– Les actuacions podran ser gravades i/o fotografiades, reproduïdes i/o exposades per
l'organització.
11a- Premis: les 2 obres seleccionades, obtindran els premis següents :
Zona 1: 900€

Zona 2: 900€

Els premis no podran ser acumulables.
Els presents premis van a càrrec de l'aplicació pressupostària 33700-48100 del Pressupost
General de l'Ajuntament de Dénia per a l'exercici 2021.
Els presents premis es concedeixen baix la modalitat de concurrència competitiva.

