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CONVOCATÒRIA DEL IX CERTAMEN NACIONAL DE TEATRE AMATEUR “ANTONIO FERRER, EL CARTERO”, 2020
A. - ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La present convocatòria es regirà pel que establix les
Bases Reguladores del Certamen Nacional de Teatre
Amateur “Antonio Ferrer, El Cartero” publicades en el
Butlletí Oﬁcial de la Província d'Alacant núm. 186 de 27 de
setembre del 2018, i per la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, en el no previst en les mateixes.
Supletòriament, s'aplicaran les altres normes de Dret
Administratiu i, si no n'hi ha, les de Dret Privat.
La participació en el certamen implica la total
acceptació de les bases reguladores del Certamen
Nacional de Teatre Amateur “Antonio Ferrer, El Cartero»,
així com del que establix la present convocatòria.

B. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA
La ﬁnalitat del Certamen Nacional de Teatre Amateur
“Antonio Ferrer, El Cartero”, és donar suport i
promocionar l'activitat teatral no professional, així com
fomentar les arts escèniques en el municipi.
Podran concórrer a aquest certamen els grups de
teatre aﬁcionat d'adults, no professionals, de tot l'àmbit
nacional, que es troben legalment constituïts com a
associació sense ànim de lucre, i que disposen del
corresponent codi d'identiﬁcació ﬁscal (CIF), tret que no
estiguen incursos en alguna de les causes de prohibició
per a percebre subvencions, establides en l'article 13 de la
Llei General de Subvencions, havent de trobar-se, a més,
al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social.

C. CRÈDIT PRESSUPOSTARI A QUÈ S'IMPUTARAN
ELS PREMIS
- Aplicació: 434033414810000. Premis Regidoria de
Cultura
- Número de retenció de crédit: 220199000061

D. IMPORT DELS PREMIS A ATORGAR I NÚMERO DE
RETENCIÓ DE CRÈDIT
El veredicte del Jurat qualiﬁcador atorgarà els premis,
amb les modalitats següents:
Premi a la Millor Direcció : Trofeu.
Premi a la Millor Interpretació Masculina: Trofeu.
Premi a la Millor Interpretació Femenina: Trofeu.
Premi al Millor Muntatge Escènic: Trofeu.
Premi Antonio Ferrer, «El Cartero» (guanyador del
certamen) al Millor Espectacle: 2000 euros i trofeu.
- Premi als dos seleccionats ﬁnalistes: 1000 euros,
per la seua participació.
-

Els premis no podran quedar deserts.
Als premis en metàl·lic se'ls descomptarà la
corresponent retenció de l'IRPF. Els premiats hauran
d'efectuar declaració jurada de no estar incursos en cap
de les circumstàncies assenyalades en l'article 13.2 de la
Llei 38/2003 General de Subvencions.
- Número de retenció de crédit: 220199000061

E. TERMINI D'INSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS
QUE HAN DE REUNIR ELS PARTICIPANTS
El termini d'inscripció s'iniciarà a partir de l'endemà
de la publicació de l'extracte de la present convocatòria
en el Butlletí Oﬁcial de la Província d'Alacant, i ﬁns el 30
de setembre del 2019.
Les Associacions Culturals sense ànim de lucre
interessades a participar en el Certamen Nacional de
Teatre Amateur “Antonio Ferrer, El Cartero” hauràn de
presentar la sol·licitud normalitzada, junt amb la
documentació requerida, segons el que establix la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques (Art. 14.2) , que
obliga totes les persones jurídiques, i entitats sense
personalitat jurídica, a relacionar-se amb les
Administracions Públiques per mitjans electrònics i, per
tant, a disposar necessàriament d'un certiﬁcat digital que
represente a l'organització.
Aquesta relació electrònica fa referència, tant a les
notiﬁcacions, com a la presentació de documents i
sol·licituds a través del Registre d'Entrada, havent de
realitzar-se, obligatòriament, per mitjà del registre
electrònic de l'Ajuntament de Calp www.calp.es (enllaç
directe: http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/).
La sol·licitud haurà de contindre la documentació
següent:
- Dades del grup de teatre: Nom, localitat i domicili
social, telèfon de contacte i correu electrònic.
- Dades del representant
- Còpia del CIF i declaració de l'exempció de l'IVA o
caràcter social de l'associació, si no n'hi ha.
- Informació sobre l'obra que presenten al
certamen: títol, autor, durada de l'obra (mínim 45
min. - màxim 90 min.) i públic recomanat (tots els
públics, a partir de 16 anys) .
- Sinopsi de l'obra.
- Fitxa artística (director, actors, etc.) i ﬁtxa tècnica
de l'obra (pla de llums, si és possible, fotograﬁa o
dibuix de l'escenografía) i altres aspectes d'interés
- Breu historial del grup, fotograﬁes, cartell i
crítiques de premsa, si les haguera.
- Enviament de la representació completa de l'obra.
L'obra a esceniﬁcar podrà ser en castellà o en
valencià. Els participants podran enviar les obres en
format vídeo o bé en enllaç digital:
a) A) Enllaç digital (streaming online (YouTube,
Vimeo,
etc),
o
transmissió
d'arxius/
emmagatzematge en el núvol (TransferNow,
WeTransfer, Ydray... etc). Ha d'indicar en la
instància, l'URL de descàrrega o visionat de
l'obra.
B) Vídeo de la representació de l'obra: 1 exemplar
DVD/CD (es recomana que els vídeos siguen
creats en format digital o en qualitat HD, amb un
ràtio de 16:9 (720p o 1080p), format MPEG-4
(mp4) codiﬁcat en H264 i s'anote en el dit suport
les dades d'identiﬁcació).
En el cas d'optar per aquesta opció (DVD/CD) haurà
d'enviar-ho per correu postal o missatgeria, junt amb una

còpia del registre virtual de la sol·licitud de participació, a
l’adreça següent:
Ajuntament de Calp
Certamen de Teatre Amateur
Oﬁcina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Av. Ifac, núm. 12, 03710 Calp (Alacant)
Per a qualsevol aclariment sobre el certamen, els
interessats podran posar-se en contacte a través d'un
correu electrònic: certamen@ajcalp.es
Les companyies seleccionades hauran de presentar
una autorització de representació, atorgada pels
posseïdors dels drets de propietat intel·lectual, o entitat
de gestió que els represente, no fent-se responsable
l'organització, ni tan sols de manera subsidiària, de
l'incompliment
d'aquest
requisit.
Les
obres
seleccionades que no lliuren la dita autorització en el límit
de 10 dies naturals, a comptar de la recepció de la
comunicació de la selecció, seran excloses.
Els drets d'autor que es desprenguen de les
representacions, seran sufragats per cada grup
participant, per la qual cosa l'Ajuntament declina
qualsevol responsabilitat pels mateixos; a aquest
respecte, s'haurà d'aportar pels interessats el
consentiment previ, a l'efecte d'autoritzar a aquest
Ajuntament la comunicació de dades de caràcter personal
a la SGAE, per al compliment de ﬁnalitats directament
relacionades amb les funcions legítimes del cessionari, en
compliment del disposat en el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.
Els grups seleccionats autoritzaran, a més, la cessió
dels drets d'imatge per a la ﬁlmació i producció gràﬁca
durant el certamen.
Les dades registrades pels participants són
arreplegades i tractades d’acord al Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes i pel qual es deroga la directiva
95/46/CE. Durant el desenrotllament del certamen, les
dades arreplegades seran utilitzades i processades per a
organitzar i procedir al lliurament de premis, incloent la
publicació en els mitjans de comunicació dels noms i
cognoms dels guanyadors. Les dades registrades pels
participants formen part d'un ﬁtxer, el responsable de les
quals és l'Ajuntament de Calp. La ﬁnalitat del ﬁtxer és la
gestió i la realització del certamen, la selecció dels
guanyadors, així com l'enviament d'informació a les
companyies que poguera ser del seu interés. En tot
moment, l'usuari podrà exercitar els seus drets relatius al
tractament de dades personals, per mitjà de comunicació
per correu electrònic a oac@ajcalp.es, indicant el dret que
desitja exercitar.

Basant-se en la documentació rebuda, el Comité
seleccionarà tres grups, que participaran en la fase ﬁnal
competitiva, així com dos de reserva, per a cobrir
possibles substitucions dels grups seleccionats.
Una vegada realitzada la selecció, es comunicarà als grups
participants el resultat, amb una antelació de, almenys, 40
dies, respecte a la data de celebració. Els grups seleccionats,
així com els grups de reserva, hauran de conﬁrmar la seua
assistència, en un termini de 10 dies naturals, comptats a
partir de la data de recepció de l'acta del Comité
Organitzador, havent de realitzar-se per mitjà del registre
electrònic de l'Ajuntament de Calp www.calp.es (enllaç
directe: http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/) i es
publicarà al web: cultura.calp.es.
El Jurat estarà format per l'alcalde, o persona en qui
delegue, la secretària de l'Ajuntament de Calp, o persona
en qui delegue, a l'efecte d'alçar acta, i quatre persones
relacionades amb el món de la cultura.
El Comité Organitzador i el Jurat decidiran els seus
propis barems de puntuació, d'acord amb els aspectes
indicats en el punt 11.1, de les Bases Reguladores, i
realitzaran la selecció dels ﬁnalistes i guanyadors. Tots els
grups participants inscrits en el Certamen hauran de
passar una fase de preselecció, que consistirà en
l'avaluació pel Comité Organitzador del visionat del vídeo
de les obres presentades.

G. LLOC, DATES I HORES DESIGNADES PER A LA
REPRESENTACIÓ DE PROPOSTES
SELECCIONADES, AIXÍ COM PER A L'ACTE DE
CLAUSURA I LLIURAMENT DE PREMIS
Les propostes seleccionades seran representades en
l'Auditori de la Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixà”, a
l'Av. Masnou, núm. 1, en les dates següents:
- Diumenge, 2 de febrer de 2020, a les 18:30 h.
- Diumenge, 9 de febrer de 2020, a les 18:30 h.
- Diumenge, 16 de febrer de 2020, a les 18:30 h.
L'acte de cloenda i lliurament de premis serà el
diumenge, 23 de febrer de 2020, a les 18:30 h.

H. MITJÀ DE NOTIFICACIÓ O PUBLICACIÓ DE LA
CONCESSIÓ DE PREMIS
La resolució del jurat es notiﬁcarà a tots els participants,
i al departament d'Intervenció, als efectes oportuns,
assenyalant que contra la resolució, que no esgota la via
administrativa, podrà interposar-se pels interessats un
recurs d'alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic que la
va dictar; a més, la dit fallada es publicarà al web de
l'Ajuntament de Calp: www.calp.es, http://cultura.calp.es/
Així mateix es publicarà a:
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index

F. COMPOSICIÓ DEL JURAT

I. SISTEMA D'ABONAMENT DE PREMIS

El Comité Organitzador i de Selecció estarà format
per l'alcalde, o en la persona en qui delegue, la secretària
de l'Ajuntament de Calp, o persona en qui delegue a
l'efecte d'alçar acta, dos tècnics de la Regidoria de
Cultura, i un assessor designat per la Regidoria de Cultura.

Els premis s'abonaran per mitjà de transferència
bancària.

