
BASES DEL CONCURS  “EL  GRA D'OR” 

Concurs Jove de Curtmetratges i Projectes Audiovisu als de Granollers

El Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers convoca un concurs de curtmetratges  i   projectes 

audiovisuals, emmarcat dintre del Projecte Joves Creadors, amb l'objectiu de detectar i  donar a conèixer a 

nous artistes de l'àmbit audiovisual i poder mostrar les seves obres.

ASPECTES GENERALS:

• Poden optar al concurs els joves d’entre 16 i 35 anys residents a Granollers i a altres municipis del 

Vallès Oriental 

• L'objecte d'aquest concurs és la detecció i el suport de joves artistes en matèria audiovisual.

CONDICIONS I CATEGORIES

• Els treballs hauran de ser originals i no haver estat premiats en cap altre concurs.

• Els curtmetratges i els projectes audiovisuals tindran una durada mínima d’1 minut i màxim de 10 

minuts, inclosos els títols i crèdits.

• Els treballs han de ser lliurats amb format .avi o .mov. Qualsevol altre format serà automàticament 

desestimat.

• S'estableixen 3 categories :

- Categoria A: “Temàtica Social”: el contingut de les obres presentades dintre d'aquesta 

categoria, han de fer referència a qualsevol temàtica social.

- Categoria B: “Granollers”: el contingut de les obres presentades dintre d'aquesta 

categoria han de fer referència a la ciutat de Granollers, tant en el seu patrimoni físic com en 

el seu patrimoni humà, cultural o participatiu.

- Categoria C: “Temàtica lliure”: el contingut de les obres presentades dintre d'aquesta 

categoria poden fer referència a qualsevol temàtica.

I una menció especial al “Millor treball realitzat per alumnes de secundària ”  

Presentació del treballs :

• La inscripció es pot fer individual o en grup amb un màxim 4 persones.

• Es poden presentar un màxim de tres treballs per persona o grup.

• Juntament amb el treball realitzat s'haurà de lliurar un sobre tancat amb les dades personals i amb 

el pseudònim a la part exterior. 

- Dins del sobre es lliurarà: 

- Pseudònim i el format utilitzat. 

- Breu explicació o sinopsi del/s  treball/s realitzats.



- Dades personals: el  nom i cognoms de l'autor,  el telèfon, l'adreça habitual,  l'adreça 

electrònica i una fotocòpia del DNI.

Totes aquestes dades són obligatòries.

• El termini de presentació és el 6 de febrer de 2015 a les 20.30 h.

• Els originals s'entregaran al Gra (plaça de l'Església, 8 de Granollers) en l'horari d'atenció al públic: 

de dimarts a divendres, de 9 h a 14 h i de dilluns a divendres, de 17 h a 20.30 h.

DESIGNACIÓ DE TREBALLS I PREMIS:

• S'escollirà un guanyador per cada categoria i és designarà la menció especial entre tots els treballs 

presentats per part d'alumnes d'educació secundària. Els premis i les mencions són acumulables, 

però una mateixa obra no podrà ser guardonada amb més d'un premi.

• La dotació econòmica és de 200 euros al guanyador de cada categoria i 100 euros, en material 

audiovisual, per la menció especial (quantitats subjectes a l'impost o retenció vigent segons llei, 

llevat d'exempció concedida per l'òrgan competent de l'Administració Tributària).

CRITERIS I JURAT:

• Els  criteris  en  què  es  basarà  el  jurat  per  valorar  les  propostes  seran:  la  bona  visualització  i 

enteniment del contingut, la creativitat del disseny, la qualitat tècnica i l'adequació a les temàtiques 

demanades a cada categoria, també es tindrà en compte l'explicació de l'autor sobre la seva obra a 

l'hora de valorar els criteris descrits. 

• El jurat està format pel regidor de Joventut o persona a qui delegui, un/a tècnic/a del Servei de 

Joventut,  un/a  tècnic/a  del  Servei  d'Imatge  i  Comunicació  de  l'Ajuntament  de  Granollers  i  un 

professional o artista del món audiovisual.

VEREDICTE I ALTRES CONDICIONS:

• Un cop finalitzat el termini d'entrega, el jurat deliberarà durant la setmana del 9 al 13 de febrer, però 

el veredicte es donarà a conèixer el 20 de febrer de 2015 durant la celebració de la Gal·la d'entrega 

de premis. 

• L'Ajuntament de Granollers i per delegació la regidoria de Joventut es reserva el dret  de declarar 

desert el procés de selecció quan els treballs presentats no compleixin els  criteris  marcats per 

l'organització i les bases del concurs. Tanmateix, si la qualitat de les propostes no és l’adient, el jurat 

també es reserva el dret de declarar el premi desert.

• Totes les obres hauran de ser respectuoses amb l'entorn i la ciutat i no atemptar contra la dignitat de 

les persones.

• Els participants, pel fet de presentar-se al concurs, cedeixen gratuïtament als organitzadors els drets 

d’exhibició i difusió de les obres. Els participants permetran la lliure promoció, exhibició i 

reproducció, per qualsevol medi, dels treballs seleccionats pels organitzadors. Aquests no les 

podran utilitzar amb finalitats lucratives o comercials i sempre ho notificaran prèviament a l’autor/a.

• La còpia de les obres presentades restarà en dipòsit de l’organització, passant a formar part del seu 

fons documental, essent els drets d’explotació de l’obra de l’autor.



• Els  participants  accepten l’eventual  emissió  per  televisió,  ràdio,  premsa,  Internet… dels  treballs 

presentats i de les imatges gravades durant el transcurs de la celebració de la Gal·la d'entrega de 

premis.

• L’organització es reserva el dret de modificar les bases en benefici del bon desenvolupament del 

concurs.

• Les dades  de tots els participants que s’hagin presentat al concurs passaran a formar part de la 

base de dades de l’organització per informar-los de futures edicions, així com d'altres concursos 

que es portin a terme des de l'Ajuntament de Granollers.

• El participants eximeixen els organitzadors d’aquest concurs de qualsevol responsabilitat derivada 

del plagi o qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què es pogués incórrer.

• Les inscripcions que no compleixin algun dels requisits especificats en quedaran excloses.

• La participació en aquest concurs en suposa l'acceptació total de les bases.


