Excm. Ajuntament de Sagunt
Departament de Cultura
EDICTE
El Ple de l'Ajuntament de Sagunt, en sessió ordinària celebrada el dia vint-i-nou de juliol de dos mil deu, va acordar
l'aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de les bases per a la concessió dels premis de “Falles de
Sagunt” (publicades en el BOP de València núm. 224, de data 21/09/2010). Després de sotmetre l'ordenança a
informació pública i audiència durant 30 dies hàbils i transcorregut tal termini sense la presentació de reclamacions o
suggeriments, motiu pel qual s'entén definitivament aprovat, es publica íntegrament el text per a la seua entrada en
vigor.
ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS “FALLES DE
SAGUNT”
PREÀMBUL
L’Ajuntament de Sagunt té la voluntat ferma d’impulsar totes aquelles iniciatives que tinguen com a objectiu promoure
l’activitat cultural al municipi. Per això, com un pas en aquesta direcció i per tal de contribuir perquè tots els àmbits
socioculturals, i també les falles, com a associacions culturals legalment constituïdes, s’impliquen en aquesta direcció,
el Departament de Cultura ha elaborat l’Ordenança reguladora de les bases per a la concessió dels premis que realcen
l’activitat cultural en el món faller, premis que es configuren a través de les tres línies següents: CONCURS CARTELL
ANUNCIADOR DE FALLES, CONCURS D’ORNAMENTACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE CARRERS, i CONCURS
DE LLIBRETS DE FALLA.
BASE PRIMERA: Definició de l’objecte i modalitats de premis
1.1. La present ordenança té per objecte establir el règim jurídic dels premis “Falles de Sagunt”.
Aquests guardons consisteixen en premis econòmics que es divideixen en les tres línies següents:
- Línia 1: Afavorir la promoció de les arts plàstiques amb el CONCURS CARTELL ANUNCIADOR DE FALLES.
- Línia 2: Afavorir la cultura popular mitjançant el CONCURS D’ORNAMENTACIÓ i IL·LUMINACIÓ DE
CARRERS.
- Línia 3: L’activitat literària mitjançant el CONCURS DE LLIBRETS DE FALLA.
1.2. Per tal de participar en qualsevol de les tres línies, les obres hauran de complir les característiques concretes que
assenyale la corresponent convocatòria anual.
BASE SEGONA: Requisits dels sol·licitants.
Poden presentar sol·licituds a aquestes convocatòries per cadascuna de les línies següents:
2.1. Línia 1: CONCURS CARTELL ANUNCIADOR DE FALLES
Tota persona física o jurídica lliure de les causes d’incompatibilitat recollides en l’art. 13 LGS.
2.2. Línia 2: CONCURS D’ORNAMENTACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE CARRERS i Línia 3, CONCURS DE
LLIBRETS DE FALLA
Les associacions culturals de les falles de Sagunt que estiguen inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de
l’Ajuntament de Sagunt amb anterioritat a la finalització del termini de presentació d’instàncies, que estiguen lliures de
les causes d’incompatibilitat recollides en l’art. 13 LGS.
BASE TERCERA: Publicitat de les bases i de la convocatòria
3.1. Les bases reguladores d’aquests premis es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.
3.2. L’Ajuntament de Sagunt farà la publicitat de cada convocatòria anual i en donarà la màxima difusió entre el públic
en general, amb la publicació en els taulers d’anuncis municipals, la pàgina web www.sagunt.es i en els mitjans de
comunicació.
3.3. La convocatòria anual de la Línia 1, CONCURS CARTELL DE FALLES s’efectuarà durant els mesos de
novembre-desembre de l’any anterior al concurs
3.4. Les convocatòries anuals de la Línia 2, CONCURS D’ORNAMENTACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE CARRERS, i de
la Línia 3, CONCURS DE LLIBRETS DE FALLA es faran al mes de febrer de l’any natural del concurs.
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BASE QUARTA: Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà el fixat en cadascuna de les convocatòries anuals. En tot cas, no serà
inferior a deu dies i es determinaran expressament en cada convocatòria les dates d’inici i finalització.
BASE CINQUENA: Documentació que cal presentar
5.1. La sol·licitud s’ha de realitzar per mitjà de la presentació de la instància normalitzada corresponent, en els Registres
Generals de l’Ajuntament, dirigits al Departament de Cultura, o bé per qualsevol dels mitjans autoritzats per l’article 38
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
La instància ha d’anar subscrita per la persona interessada, en cas de persones físiques, i per la Presidència de
l’associació, o persona que tinga conferida la representació en la forma legalment establida.
5.2. Per a la Línia 1, CONCURS CARTELL ANUNCIADOR DE FALLES, cal acompanyar la sol·licitud amb la
següent documentació preceptiva:
Un sobre a banda, tancat i identificat amb el mateix lema o pseudònim que el treball, en el qual s’ha d’incloure la
documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI, domicili actual, telèfons i adreça de correu electrònic.
b) Declaració responsable de la persona sol·licitant de trobar-se al corrent de les seues obligacions fiscals i tributàries
amb l’Ajuntament de Sagunt o altres administracions públiques i amb la Seguretat Social.
c) Declaració responsable de la persona sol·licitant en què expresse que opta al premi amb una obra original i inèdita.
5.3. Per a la Línia 2, CONCURS D’ORNAMENTACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE CARRERS, i Línia 3, CONCURS DE
LLIBRETS DE FALLA, cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació preceptiva:
a) Dades d’inscripció de l’associació en el Registre Municipal d’Entitats.
b) Declaració responsable de la persona sol·licitant de trobar-se al corrent de les seues obligacions fiscals i tributàries
amb l’Ajuntament de Sagunt o altres administracions públiques i amb la Seguretat Social.
5.4. Una vegada presentada la sol·licitud, es comprovarà que la documentació és correcta. Si no és així, es requerirà a la
persona sol·licitant perquè en el termini de deu dies presente els documents preceptius, amb l’advertiment que si no ho
fa s’entendrà que desisteix de la seua petició, i, prèvia la resolució corresponent, es procedirà a l’arxivament de
l’expedient, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
BASE SISENA: Premis
6.1. Les dotacions dels premis dels concursos «Falles de Sagunt» es tramitaran a càrrec de la partida pressupostària
habilitada a tal efecte.
6.2. Amb l’aprovació anual de la convocatòria s’especificarà quina és la dotació dels premis de cadascuna de les tres
línies regulades en aquestes bases.
6.3. Els premis i la seua dotació són indivisibles, i estan subjectes a la normativa fiscal vigent.
BASE SETENA: Òrgan col·legiat per a la concessió dels premis.
7.1. Es nomenarà un jurat per a cadascuna de les tres línies dels Premis «Falles de Sagunt» regulats en aquestes bases,
integrats tots ells per persones relacionades amb el món de les falles i persones rellevants de la cultura. Tals membres
seran proposats pel personal del Departament de Cultura. La composició dels jurats es farà pública en les convocatòries
anuals.
En tot cas, casdascun dels jurats estarà compost com a mínim per 3 persones, i exercirà la secretaria un membre del
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sagunt, sense veu ni vot.
7.2. Els jurats podran deixar desert algun dels premis o tots ells.
7.3. Les decisions dels jurats es faran públiques en els corresponents actes de lliurament de les tres línies dels premis.
BASE HUITENA: Criteris de valoració per a la concessió dels premis.
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8.1. Línia 1: CONCURS CARTELL ANUNCIADOR DE FALLES
- Es valorarà , fins al 50%, la qualitat gràfica o plàstica i les seues condicions de reproducció.
- La creativitat es valorarà fins al 50%, tenint en compte l’originalitat i la qualitat artística.
8.2. Línia 2: CONCURS D’ORNAMENTACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE CARRERS
- El treball es valorarà fins al 40%, per a la qual cosa es compatibilitzarà la superfície, la qualitat dels materials i la
dificultat de la realització. Els elements hauran de ser desmuntables i no fixos.
- La creativitat representarà fins al 60% i es tindrà en compte l’harmonia temàtica, l’originalitat (volums, espais, colors,
llum, etc.) i el resultat estètic.
8.3. Línia 3: CONCURS DE LLIBRETS DE FALLA
- L’acabat es valorarà fins al 50%, tenint en compte la maquetació, la il·lustració i la impressió.
- El contingut es valorarà fins al 50%, tenint en compte la correcció lingüística, l’enginy de la crítica i l’adequació del
contingut a la realitat sociocultural de Sagunt i la comarca del Camp de Morvedre.
BASE NOVENA: Compatibilitat amb altres premis o dotacions
9.1. La naturalesa dels premis del concurs CARTELL ANUNCIADOR DE FALLES exigeix que les obres que hi
concórreguen siguen originals i inèdites, amb cap premi anterior o posterior al moment de la concessió. En cas contrari,
la persona beneficiària perdria la condició de premiada i hauria de retornar el pagament.
9.2. Els premis no seran compatibles amb altres ajudes o premis municipals que s’atorguen per a la mateixa finalitat.
BASE DESENA: Concessió i ordenació del pagament.
10.1. El jurat de cadascuna de les tres línies elevarà la seua proposta a la Junta de Govern, que procedirà a acordar la
concessió dels premis i ordenarà el pagament, prèvia realització dels tràmits reglamentaris necessaris.
10.2. No podrà realitzar-se el pagament dels premis mentre el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les
seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social o siga deutor per resolució d’escaiença de reintegrament.
BASE ONZENA: Obligacions dels premiats del CONCURS CARTELL ANUNCIADOR DE FALLES.
Els cartells que hagen obtingut premis en metàl·lic quedaran en propietat de la corporació, que farà d’ells l’ús que crega
convenient, a més de reservar-se el dret de reproduir-los lliurement.
Amb aquest fi, els participants en el concurs presentaran, junt amb l’obra i la resta de documentació requerida, la
declaració que figura en l’Annex 1, degudament signada, o bé es formalitzarà en el document corresponent.
BASE DOTZENA: Devolució de les obres no premiades
L’Ajuntament no serà responsable de la pèrdua o deteriorament de les obres presentades als concursos.
Els originals no premiats podran ser retirats pels seus autors/es en el termini de tres mesos des de la publicació de la
decisió del jurat. Una vegada esgotat aquest termini, es destruiran els originals per tal de preservar els drets d’autoria.
BASE TRETZENA: Acceptació de les bases.
La presentació de sol·licituds per a qualsevol de les tres línies del concurs comporta la total acceptació de les bases del
concurs.
BASE CATORZENA: Règim jurídic aplicable
La legislació aplicable a aquestes Bases és la següent:
1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
2. El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS.
3. Les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sagunt.
DISPOSICIÓ FINAL: Vigència de les bases
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Aquestes bases tindran una vigència indefinida fins a la seua modificació o derogació expresses i entraran en vigor
d’acord amb les previsions de la normativa legal vigent en la matèria.
ANNEX 1
En cas de ser guanyador d’un premi en metàl·lic en el concurs de CARTELL ANUNCIADOR DE FALLES, per mitjà
d’aquest document cedisc la propietat de l’obra guanyadora a l’Ajuntament de Sagunt, que se’n reserva tots els drets,
inclòs el de reproducció, pel període de temps que la legislació vigent establisca.
Sobre l’obra tindré llicència sense exclusiva per a poder utilitzar-la en la forma que desitge quan haja transcorregut 1
any des que s’haja fallat el concurs.
Sagunt, 3 de novembre de 2010
L’ALCALDE-PRESIDENT

Fdo.: Alfredo Castello Saez
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