
 

BASES I CONCURS D’ART URBÀ A LA RUTA 99 

Primera. OBJECTE 

L’Agenda Valenciana Antidespoblament (en avant AVANT) i la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies (en avant FVMP) convoca el I Concurs 
d’Art Urbà a la Ruta 99 amb l’objecte de fomentar l’art urbà en els pobles de 
menys de 100 habitants de la Comunitat Valencia per a crear un atractiu extra 
per a visitants i turistes de la zona.  
 
El concurs consisteix en el foment de l’art urbà a través de la plasmació de dites 
obres en els municipis de la Ruta 99 dins de la Agenda AVANT. 
 

Segona. INSCRIPCIÓ 

Podrà participar tota persona interessada a partir dels 14 anys (els menors de 
18 anys deuran presentar autorització del seu REPRESENTANT legal) Annex I. 
 
Termini i lloc de presentació 
Els interessats tenen un termini fins al 29 de juliol del 2022 a les 14.00 hores 
per a remetre dins d’un sobre la documentació que es detalla més avant. El 
sobre deurà portar la inscripció: I Concurs d’Art Urbà a la Ruta 99.  
 
La entrega podrà realitzar-se a través de correu ordinari o de manera 
presencial en: 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies 
AVANT 

Av Guillem de Castro, 46 1ª planta 
46001 València (València) 

 
No s’admetran sol·licituds amb mata-segells posteriors a la data i hora 
assenyalada. Així mateix, l’organització no es fa responsable de pèrdues o 
danys en els enviaments. Tampoc s’admetran les sol·licituds que 
incomplisquen les presents bases i no continguen tota la informació o 
documentació sol·licitada. 
 
La inscripció al concurs implica la acceptació de las bases en la seua totalitat, 
reservant-se la organització el dret a modificar alguna d’elles en casos 
excepcionals. 
 
 
 
 
 
 



 

Documentació 

 Fitxa d’inscripció degudament complimentada. (Annex I, degudament 
enregistrat en tots els apartats i firmada pel sol·licitant. La firma de la 
mateixa suposa una declaració de coneixements de les Bases y 
compromís de compliment de les mateixes). 

 Fotocopia del DNI. 
 Declaració jurada del participant sobre l’autoria de les obres 

presentades. 
 Si el participant es menor de edat, la sol·licitud deu anar acompanyada 

por autorització del seu representant legal. (Annex I) 
 L’esbós del treball presentat al concurs deu ser inèdit i original, en color, 

distribuït en una fulla de paper tamany DINA2, horitzontal, sense doblar, 
dins un tub rígid per a evitar que es faja malbé. 

Motius de desqualificació 

Serà motiu de desqualificació del concurs:  
 La realització de dibuixos fora dels espais designats per l’organització.  
 L’alteració de les obres d’altres participants.  
 El plagi de les obres d’altres artistes.  
 La no correspondència de les obres amb l’esbós original. 
 El no compliment dels horaris, tant d’arribada com d’acabament, 

establerts per l’organització. 

Tercera. CONCURS 

El concurs constarà de dos fases: 
 
Fase de selecció 
D’entre tots els candidats un grup de experts/es en despoblament de la 
Comunitat Valenciana seleccionaran un màxim de 10 finalistes atenent a 
criteris relacionats amb la originalitat, estil, tècnica, expressivitat i aquells altres 
que estimen oportuns. 
 
L’organització contactarà telefònicament i/o via correu electrònic amb els/les 
finalistes abans del 8 d’agost. 
 
A més a més, la resolució serà publicada al web de la FVMP. 
 
Fase de realització obra  
L’accés a la fase de realització de l’obra implica el permís de l’ús de la imatge 
dels finalistes per part de l’organització.  
 
Cada participant finalista deurà presentar-se al poble on se li assignarà pintar 
la seua obra el diumenge 11 de setembre del 2022. L’hora de convocatòria 



 

serà les 09.00 hores. El marge d’arribada serà de 15 minuts per assignar-li 
l’espai i entregar-li els esprais (1 pot de cada color bàsic per participant).  
 
El període de realització de les obres començarà a las 10.00 h i acabarà a las 
18.00 h, quedant eliminats qui excedisquen el temps establert. Es podrà 
sol·licitar als participants el DNI en qualsevol moment del concurs.  

Quarta. OBRES 

La temàtica es lliure. No s’admetran treballs que tinguen continguts polítics, 
irreverents, obscens, xenòfobs o qualsevol altre que atempte contra la dignitat 
de las persones. 
 
 Com a requisits indispensables, les obres han d’incloure:  

 El logo de la Ruta 99 
 El lema Descobreix el que t’estaves perdent 
 Elements que reflecteixen les qualitats i potencialitats de viure al poble 
 Aspectes que destaquen les virtuts de l’entorn rural 

Cada esbós serà representat sobre una façana de 3 x 3 m situada als pobles 
de Villores, Palanques, Herbers, Vallibona i Castell de Cabres  
Els esbossos es presentaran sense firmar. 
Les obres dibuixades durant el concurs quedaran exposades en els 
emplaçaments en els que es faran, sense que per este motiu es derive cap 
compensació econòmica per part de la FVMP ni AVANT als seus autors, més 
que l’entregada en qualitat de premi al guanyador del concurs. 
Les actuacions seran gravades i/o fotografiades i podran ser reproduïdes per 
les entitats organitzadores. 

 

Quinta. CONCURS 

Premis 
1er classificat: Cap de setmana per a 2 persones a un hotel/casa rural de la 
Ruta 99 a triar entre varies alternatives de la província de Castelló. A més a més, 
l’artista guanyador/a dissenyarà el cartell de la II Matinal motera de la Ruta 99 
Les obres guanyadores seran difoses en diferents suports com a imatge de la 
Ruta 99.  
 
La FVMP es reserva el dret de substituir el premi citat per altre de 
característiques i valor semblant.  El premi entregat no serà susceptible de 
canvi, alteració o compensació a petició del guanyador/a.  
L’organització es reserva el dret de ampliar els premis si el nombre de 
participants ho requereix.   



 

Fallo premis 

L’elecció del/la guanyador/a serà a través de votació popular, pels assistents a 
la I Matinal Motera a la Ruta 99 que es celebrarà el diumenge 25 de 
setembre als municipis de Villores, Palanques, Herbers, Vallibona i Castell de 
Cabres.  
Els aspectes a valorar seran en base a la seua originalitat i creativitat, així com 
el grau de dificultat de l’execució i les tècniques utilitzades.  
Sexta. CONDICIONS GENERALS 

Propietats obres 
Utilització de la imatge i nom del/la guanyador/a. 
Els participants autoritzen expressament a la FVMP per la utilització amb fins 
publicitaris i promocionals el seu nom i imatge en qualsevol mitjà o material 
publicitari relacionat en la Ruta 99. 
 
Responsabilitats participants 
Els participants es responsabilitzen de complir i respectar les bases actuals i 
qualsevol modificació que es derive d’elles.  
A més, es comprometen a respectar les obres i treballs de la resta de 
participants al I Concurs d’Art Urbà a la Ruta 99. 
 
Responsabilitats organització 
Pagament despeses del esdeveniment 
L’organització es farà càrrec de les dinar i el desplaçaments dels/les 
participants del dia 11 de setembre (dia de la realització de les obres) i del 25 
de setembre (a l’entrega de premis coincidint en la I Matinal Motera a la Ruta 
99). 
 
El desplaçament inclou un màxim de 430 km dins del territori de la Comunitat 
Valenciana, des de el domicili habitual del/la participant. 
 
L’organització es farà càrrec de facilitar a cada participant 6 pots de esprai: 
roig, blau, groc, negre, taronja i verd (un de cada color). La resta que es 
necessite per portar a terme l’obra, l’haurà de portar el/la participant. 
 
Protecció de dades i rectificació de dades personals 
Les dades i la informació inclosa en les sol·licituds seran tractades de 
conformitat en el establert en la legislació vigent en matèria de protecció i 
tractament de les dades personals (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).  
 
D’acord amb el que estableix a la llei orgànica, li informem que les seues dades 
passaran a formar part d’un fitxer el responsable del qual és FVMP amb 



 

domicili a  Av Guillem de Castro, 46 46001 Valencia. Si ho desitja, podrà 
revocar el seu consentiment i exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a la direcció abans assenyalada 
adjuntant una fotocòpia del DNI.   
 
La FVMP es reserva el dret a suspendre, anular, prorrogar, tallar o modificar el 
concurs per circumstàncies de força major i/o aliena a la seua voluntat. Aplegat 
este cas la FVMP no hauria de justificar la decisió i no se li podria reclamar cap 
tipus de responsabilitat, sempre de forma que no perjudique els drets 
adquirits pels participants. 


