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Bases del V Concurs d'ARTesania en cARTró Reciclat. 
 
L'Ajuntament de Betxí, mitjançant la Regidoria de Medi Ambient, amb la col·laboració  de 
Cartonajes La Plana i la Fundació Novessendes, convoca el IV Concurs d'ARTesania en 
cARTró reciclat. 
 
1.- Objecte: L’objectiu d’aquest concurs és promoure la creativitat artística i la conscienciació 
ciutadana envers l'ús quotidià de materials reciclables com és el cartró. 
  
2.- Participants: Podran prendre part en el concurs totes les persones que ho desitgen, amb 
un màxim de 2 treballs de cada modalitat. 
 
Les persones participants tindran a la seua disposició cartró; per disposar d'aquest, caldrà que 
es posen en contacte amb la Fundació Novessendes (964620010) de Betxí. 
 
3.- Modalitats: Entren en concurs les següents modalitats: 
 
1ª modalitat: Mobiliari i objectes d'us quotidià. 
2ª modalitat: Escultura artística. 
3ª modalitat: participants menors de 18 anys. 
 
4.- Forma d’inscripció i termini: La inscripció, en document que se facilitarà, es realitzarà 
en el Registre General de l’Ajuntament en horari de 9 a 14h, des del 19 de novembre al 18 de 
desembre de 2018 i haurà d'incloure un número de telèfon i un correu electrònic de contacte. 
 
En cada treball presentat haurà d'indicar-se el títol d’aquesta, o un lema, i la secció en què 
participa l’obra. En sobre tancat, a banda, hauran d'incloure's les dades completes de l'autor. 
En l'exterior del sobre es farà referència al títol o al lema indicat en cada obra.  
 
5.- Condicions: Els treballs presentats hauran d'estar realitzats principalment de cartró, 
encara que podrà incorporar elements d'altres materials sempre i quan no represente més del 
25% del total de l'obra. 
 
6.- Jurat: El Jurat estarà composat per persones de la localitat, designades per l’alcaldia, 
pertanyents a diversos àmbits i estarà presidit pel regidor de Medi Ambient o persona en qui 
delegue.  
 
7.- Premis: Per a cada categoria hi haurà un premi de 500 euros i dos accèssits de 250 euros 
en les categories de mobiliari i objectes d'ús quotidià i escultura artística. 
 
El lliurament dels premis es realitzarà en un acte públic, la data del qual serà comunicat 
personalment als autors. Serà necessari que acudisca l’autor, o algun representant seu, a 
recollir el premi, si no és així hi perdrà el dret. 
 
8.- Drets: El Jurat es reserva poder declarar desert el premi en alguna o en totes les 
categories. Les seues decisions seran inapel·lables.  
 
L'organització no es responsabilitza sobre possibles reclamacions de drets d'autor de les 
obres presentades. El participant ha d'assegurar-se que no hi ha drets a favor de tercers  
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Els autors dels treballs premiats cedeixen a l'Ajuntament de Betxí la propietat dels treballs 
premiats.  
 
Les obres no premiades quedaran a disposició dels participants a partir de l'1 de febrer del 
2019, al Teatre Municipal de Betxí. Aquells treballs que no siguen recollits en el termini de tres 
mesos, quedaran en poder de l'Ajuntament de Betxí. 
 
L'organització es compromet a tractar amb la màxima cura les obres presentades, però no es 
fa responsable dels possibles danys que puguen produir-se.  
 
9.- Exposició: Es farà una exposició de les obres presentades en qualsevol edifici de la 
localitat que ho estime convenient l’Ajuntament de Betxí.  
 
10.- Conformitat: La participació en aquest Concurs suposa la plena conformitat i acceptació 
de les Bases, així com de les decisions preses pel jurat, i la interpretació que aquest realitze 
de les bases. 
 
Javier Delgado Huertos 
Regidor delegat de Medi Ambient 
(Document signat electrònicament) 
 
 
Bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 27 de 
juny de 2018. 
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