
BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS «GRA D'OR. VIU-LO EN PANTALLA GRAN!»

1. Objecte
L’objecte d’aquest concurs és afavorir la creació cinematogràfica, així com la detecció i el suport
de joves artistes en matèria audiovisual, per donar a conèixer nous artistes i mostrar-ne l'obra. 

2. Participants
2.1.- Poden optar al concurs els i les joves d’entre 12 i 35 anys residents a Granollers i a altres
municipis del Vallès Oriental.

2.2.- La participació al concurs es pot fer de manera individual o en grup amb un màxim de 4
persones, tret que la convocatòria que correspongui disposi altrament.

2.3.- En cas de presentar-se com a col·lectiu, ha de constar l’adreça fiscal i el CIF de l’esmentat
col·lectiu.  Si  el  col·lectiu no té identitat  fiscal,  es designarà un/una representant  del grup,  que
actuarà com a referent de l’Ajuntament a tots els efectes (retributius, retencions...).

2.4.- Podrà presentar-se a la convocatòria vigent qualsevol persona independentment que hagi
participat o no en edicions anteriors.

3. Normes i desenvolupament del concurs
3.1.-  Els  participants  hauran  de  formalitzar  la  seva  inscripció  en  el  termini  i  condicions  que
estableixin anualment la corresponent convocatòria, generalment mitjançant un enllaç web.

3.2.- Els treballs a presentar, consistents en curtmetratges i projectes audiovisuals, tindran una
durada mínima d’1 minut i màxima de 8 minuts, inclosos els títols i crèdits, gravats en la màxima
resolució i qualitat possible.

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

3.3.- Les obres es presentaran sota un pseudònim.

3.4.- Cap dels treballs podrà superar els 3,5 Gb de capacitat.

3.5.-  Els  treballs  han  de ser  lliurats  en  un  pen  drive o  DVD amb format  .avi,  .mov  o  .mp4.
Qualsevol altre format es desestimarà de manera automàtica.

3.6.- El curtmetratge es pot rodar en qualsevol llengua i s'haurà de projectar en la versió original.
Si no és en català o castellà, caldrà subtitular-lo en alguna d'aquestes dues llengües.

3.7.-  Tots  els  treballs  s'ajustaran  al  tema  que  la  convocatòria  corresponent  estableixi  per  a
cadascuna de les categories participants. 

3.8.-  No  s'admetran  a  concurs  les  obres  que puguin  vulnerar  els  drets  d'altres  persones  o
institucions, drets d'autor, propietat intel·lectual o que siguin ofensius, amb contingut de caràcter
il·lícit,  xenòfob,  racista,  violent,  sexista,  pornogràfic  o  que  atemptin  contra  la  dignitat  de  les
persones.



3.9.- Les inscripcions i les obres que no compleixin algun dels requisits especificats en aquestes
bases  i/o  aquells  que  es  determinin  a  la  corresponent  convocatòria,  quedaran  excloses  del
concurs.

3.10.- S’estableixen, de forma general, les tres categories següents per participar al concurs, tret
que puguin ser modificades per la convocatòria corresponent: 

a) Categoria de 12 – 17 anys
b) Categoria de 18 – 24 anys
c) Categoria de 25 – 35 anys

La corresponent convocatòria podrà preveure l’eventual establiment d’alguna menció especial i les
seves condicions. 

3.11.- El concurs es desenvoluparà de la forma següent:
a) Fase 1:
L'organització seleccionarà, entre les obres rebudes, les que passen a la fase de concurs,
atenent a criteris de qualitat, condicions tècniques i compliment dels requisits establerts per
les bases i la convocatòria corresponent.

b) Fase 2:
El jurat es reunirà  per designar el guanyador/a de cadascuna de les categories d’acord a les
propostes presentades i als criteris que regeixin la convocatòria. 

4. Jurat
4.1.- El jurat del concurs, designat a aquest efecte, està format per:

a) El/La regidor/a de Joventut, o persona en qui delegui, que actuarà en qualitat de president/a
del Jurat
b) Un/a tècnic/a del Servei d'Imatge i Comunicació de l'Ajuntament de Granollers
c) Un membre de l'Associació Cultural de Granollers o altra entitat cultura de la ciutat.
d) Un membre d’una entitat vinculada a l’àmbit de l’audiovisual
e) Un dels guanyadors d'anteriors edicions del mateix concurs
f) Un/a funcionari/ària de l'Ajuntament, que actuarà com a Secretari/ària.

4.2.- El jurat actuarà de forma col·legiada en l'adopció de les decisions per majoria de vots i farà
les propostes en funció dels elements de valoració generals previstos i dels criteris específics que
es puguin establir en la convocatòria corresponent.

4.3.-  Els  membres  del  jurat  actuaran  de  conformitat  amb  els  principis  d'imparcialitat,
independència  i  objectivitat,  sense  que,  en  cap  cas,  puguin  intervenir  en  l'elaboració  de  les
propostes que es presentin.
4.4.-  La  Regidoria  de  Joventut  i  l'Associació  Cultural  de  Granollers,  com  a  organització,  es
reserven el dret de declarar desert  el concurs o alguna de les seves categories i/o la menció
especial que es pugui establir, quan els treballs presentats no compleixin els criteris marcats o bé
la qualitat de les propostes no sigui l’adient.

4.5.- En cas d'empat decidirà el vot de qualitat de la president/a.

4.6.- La decisió del jurat és inapel·lable.



5. Criteris de valoració
Els criteris generals de valoració que regiran el concurs seran els següents, juntament amb els
criteris específics que, en el seu cas, pugui establir la corresponent convocatòria:

a) la bona visualització i comprensió del contingut, 
b) la creativitat del disseny, 
c) la qualitat tècnica,
d) i l'adequació a la temàtica de cada categoria.

Els criteris generals descrits podran ser ampliats o modificats pels criteris específics establerts a la
convocatòria. 
També es tindrà en compte l'explicació de l'autor/a sobre la seva obra a l'hora de valorar els
criteris descrits.

6. Premis
6.1.- S’atorgarà un premi per cadascuna de les categories i les eventuals mencions especials que
es determinin per a cada convocatòria. 

Els  imports  dels  premis  i  les  condicions  dels  mateixos  seran determinats per  la  convocatòria
corresponent. 

6.2.- L'atorgament i  el lliurament dels premis s'efectuarà mitjançant resolució de la regidora de
Joventut a partir del veredicte emès pel jurat del concurs.

7. Veredicte
El veredicte es donarà a conèixer durant la celebració de la gala d'entrega de premis, i els noms
dels guanyadors/ores es publicaran al web www.grajove.cat

8. Altres condicions

8.1.- Totes les obres hauran de ser respectuoses amb l'entorn i la ciutat, i no atemptar contra la
dignitat de les persones.

8.2.- 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 mitjà, dels treballs seleccionats pels organitzadors, que no les podran
utilitzar amb finalitats lucratives o comercials, i que ho notificaran prèviament a l’autor/ora.

8.3.- La còpia de les obres presentades restarà en dipòsit de l’organització i passarà a formar part
del seu fons documental. Els drets d’explotació de l’obra seran de l’autor.

8.4.-  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  gala
d'entrega de premis.

8.5.- L’organització es reserva el dret de modificar les bases en benefici del bon desenvolupament
del concurs.

8.6.- 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

http://www.grajove.cat/


que es portin a terme des de l'Ajuntament de Granollers. Els participants accepten el tractament
de les dades per gestionar el concurs.

8.7.- El participants eximeixen l'organització del concurs de qualsevol responsabilitat derivada del
plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què es pogués incórrer.

9. Acceptació dels participants
La  participació  en  el  concurs  pressuposarà  l'acceptació  íntegra  d'aquestes  bases,  d’aquelles
condicions que es puguin establir a la corresponent convocatòria, i dels drets i les obligacions que
se'n derivin.

Disposició final
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de  Barcelona,  i  regiran indefinidament  mentre  no siguin  modificades o  derogades  per  l’òrgan
competent. 


