
modalitat a la qual es presenta l’obra (narrativa o poesia) i 
el grup d’edat a què correspon. 
En altre sobre (sobre 2) s’inclourà el nom de l’autor/a,  l’a-

dreça, el telèfon i la data de naixement. En la part exterior 

d’este sobre cal posar el títol de l’obra,  la modalitat a la qual 

es presenta (narrativa o poesia) i el grup d’edat a què cor-

respon. 

La participació en el Certamen suposa l’acceptació de les 

presents bases. 

 

TEMÀTICA, EXTENSIÓ I FORMAT  

En qualsevol de les modalitats el tema és lliure, i l’obra que 

s’hi presenta haurà de ser inèdita i no haver rebut cap altre 

premi.  

No es poden presentar obres que siguen còpia o traducció 

d’altres autors/es. 

 Les obres de narrativa han de tindre una extensió mínima 

de 2 fulls complets i un màxim de 10. 

 L’extensió de les obres de  poesia  serà lliure. 

 Les obres hauran d’estar escrites a ordinador, en Times 

New Roman 12 punts, interlineat de 1’5 línies. 

 No s’acceptaran obres escrites a mà. 
  

LLIURAMENT DELS PREMIS 

El lliurament dels premis es farà en un acte públic. 

 

NARRATIVA 

 De 9 a 11 anys 

Premi absolut 90 euros. 

Accèssit  60 euros. 

 

De 12 a 15 anys 

Premi absolut 100 euros. 

Accèssit 75 euros. 

 

De 16 a 18 anys 

Premi absolut 125 euros. 

Accèssit  100 euros. 

 POESIA 

 De 9 a 11 anys 

Premi absolut 75 euros. 

Accèssit  50 euros. 

 

De 12 a 15 anys 

Premi absolut 90 euros.  

Accèssit  60 euros. 

 

De 16 a 18 anys 

Premi absolut 100 euros.  

Accèssit  75 euros. 

RESUM BASES GENERALS REGULADORES DEL 36é CERTA-

MEN LITERARI JUVENIL CRISTÒFOR AGUADO I MEDINA 

D’ALDAIA 2023 

OBJECTE DEL CERTAMEN 

L’Ajuntament d’Aldaia convoca el 36é CERTAMEN LITERARI 

JUVENIL CRISTÒFOR AGUADO I MEDINA  amb l’objectiu de 

fomentar la creació literària en valencià dels xiquets, xi-

quetes i joves de 9 a 18 anys, i premiar la participació dels 

centres educatius.  

PER A PARTICIPAR 

Per a poder participar en este certamen literari s’ha de 

tindre de 9  a 18 anys i residir en la comarca de L’Horta de 

València. 

Per a participar no es podrà estar sotmés a alguna de les 

causes de prohibició per a obtindre la condició de persona 

beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions.  

Els centres d’ensenyament  que vulguen participar en este 

certamen han d’estar situats en la comarca de l’Horta de 

València. 

MODALITATS I QUANTIA DELS PREMIS 

S’ estableixen dues modalitats: 

MODALITAT 1: Premis per a autors i autores que tin-

guen de 9 a 18 anys amb residència en la comarca de 

l’horta de valència  

NARRATIVA EN VALENCIÀ Per a autors/es de 9 a 11 anys. 

NARRATIVA EN VALENCIÀ Per a autors/es de 12 a 15 anys. 

NARRATIVA EN VALENCIÀ Per a autors/es de 16 a 18 anys. 

 

POESIA EN VALENCIÀ Per a autors/es de 9 a 11 anys. 

POESIA EN VALENCIÀ Per a autors/es de 12 a 15 anys. 

POESIA EN VALENCIÀ Per a autors/es de 16 a 18 anys 

36é CERTAMEN 

LITERARI JUVENIL 

Cristòfor 

Aguado 

i Medina 

Aldaia 

2023 



 

 

COBRAMENT DELS PREMIS 

Per a poder cobrar els premis d’este certamen, les persones i 

centres d’ensenyament guanyadors hauran de presentar, previ 

requeriment del Servei d’Arxiu i Biblioteca i en un termini de 

10 dies hàbils a comptar des del dia següent de la notificació 

del requeriment, la següent documentació: 

La declaració responsable firmada declarant no estar sotmés 

en cap de les circumstàncies que estableix l’article 13 de la Llei 

General de Subvencions (ANNEX I. A i B). En cas de ser menors 

d’edat no emancipats de la modalitat 1, la declaració responsa-

ble i el compliment de les obligacions fiscals i socials serà la 

dels pares o mares o persones tutores  legals. 

 Acreditació del número de compte corrent on ingressar els 

diners del premi. La titularitat del compte corrent ha de corres-

pondre a la persona/centre d’ensenyament que ha guanyat el 

premi. L’acreditació es podrà fer per: 

Presentació d’ANNEX II fitxa de manteniment de tercers. Pre-

sentació del certificat de titularitat bancari obtingut per via 

electrònica o presencial, que acredite la titularitat i el número 

de compte en el qual realitzar l’ ingrés.  

Esta documentació no s’haurà d’aportar si s’ha presentat ante-

riorment en l’Ajuntament d’Aldaia, però s’haurà de fer constar 

a la Declaració Responsable (Annex I), d’acord amb l’establert 

a l’article 28 de la Llei 39/2015, 1 de octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Quant a la presentació de la documentació requerida i les rela-

cions amb l’Ajuntament d’Aldaia s’haurà d’estar al que disposa 

l’article 14 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques. 

 

 

RETIRADA D’OBRES 

 

Les obres premiades passaran a disposició de l’Ajuntament 

d’Aldaia que podrà publicar-les.  

Les obres no premiades podran retirar-se de la Biblioteca Pú-

blica Municipal d’Aldaia a partir de l’endemà de l’acte de lliu-

rament dels premis. Transcorreguts quinze dies, les obres no 

retirades passaran també a disposició de l’Ajuntament d’Aldaia 

i seran destruïdes. 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DELS PREMIS  

 

Tipus de procediment de concessió: els premis es concediran 

en règim de concurrència competitiva. Les presents bases te-

nen caràcter de generals, de manera que el procediment de 

concessió de la subvenció s’ iniciarà d’ofici per la convocatòria 

corresponent realitzada per l’òrgan competent. 

PUBLICITAT 

 

L’acord de resolució per la que s’aproven les Bases Regulado-

res de la Convocatòria d’este Certamen es publicarà en el Por-

tal de Transparència mitjançant el web de l’Ajuntament d’Al-

daia i un extracte al Butlletí Oficial de la Província per conduc-

te de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

L’acord de resolució pel que es concedeixen els premis, es pu-

blicarà  en el Portal de transparència a través del web de l’A-

juntament d’Aldaia i en la Base de Dades Nacional de Subven-

cions. 

 

Les bases íntegres i els annexos es poden descarregar a la 

web de la Biblioteca: www.bibliotecaspublicas.es/aldaia i a la 

web de l’Ajuntament d’Aldaia www.aldaia.es 

Quantia del premis de la modalitat 1    

MODALITAT 2: PREMIS PER A CENTRES D’ENSENYAMENT DE 

LA COMARCA DE L’HORTA DE VALÈNCIA 

Els centres d’ensenyament han d’estar ubicats en la comarca 

de l’Horta de València. Per a poder optar als premis, el centre 

haurà d’aportar un document on figuren tots els títols de les 

obres presentades, document que es presentarà per registre 

d’entrada de l’Ajuntament i en el que també figuraran  el 

nom, adreça i telèfon del centre. 

Quantia dels premis de la modalitat 2 

Es premiarà amb 180 euros als tres centres d’ensenyament 

que hagen presentat més obres.  

TERMINI I PRESENTACIÓ DE LES OBRES 

a)   El termini de presentació de les obres començarà l’ende-

mà de la publicació de l’extracte de les Bases Reguladores 

Generales i Convocatòria del Certamen en el Butlletí Oficial 

de la Província de València i finalitzarà el 3 de MARÇ de 2023 

(inclòs). Tota obra presentada fora de termini serà desesti-

mada. 

b)   Les obres presentades de forma individual aniran acom-

panyades del model d’instància genèrica de l’Ajuntament 

d’Aldaia que es podrà descarregar del web municipal    

https://www.aldaia.es/, a la seu electrònica (oficina virtual) – 

catàleg de tràmits online -  sol·licitud genèrica. 

Els centres d’ensenyament de la Comarca de l’Horta podran 
col·laborar en la gestió de la subvenció, presentant en nom 
del seu alumnat les obres literàries per registre d’entrada de 
l’Ajuntament d’Aldaia junt a un document amb la relació de 
tots els títols de les obres que presenten i les dades del cen-
tre. 
Les obres s’hauran de presentar en el registre d’Entrada de 
l’Ajuntament d’Aldaia, Plaça de la Constitució, 10  46960  
Aldaia. 
S’hauran de presentar 4 còpies de cada obra que opte als 
premis. Les quatre còpies hauran d’anar en un sobre tancat 
(sobre 1). En la part exterior del sobre cal  posar el títol, la 

https://www.aldaia.es/

