
 
La nostra activitat domèstica diària té com a conseqüència la inevitable producció de deixalles: 
envasos, paper, restes d'aliments, brutícia, bolquers, vidre... Cada persona produïm més o menys 
deixalles, alguns reciclem i uns altres no, però tots tenim una cosa en comú: deixem la borsa del 
fem a la porta de casa o en el contenidor i, l'endemà, màgia potàgia!, ja no està allí, ha 
desaparegut.  

Què ha passat amb ella? On ha anat? Quin cost té aquesta màgia? Qui ho paga? Hi ha costos 
ocults? Què passaria si cadascú hagués de gestionar els residus que produeix? Val diners el fem? 
Qui es beneficia d'aquest sistema? Quina repercussió té per al nostre futur? Podria fer-se d'una 
altra forma? Quins beneficis tindria per a la societat? 

Amb l'objectiu de suscitar el debat entorn de la gestió dels residus, la regidoria de medi ambient de 
l'ajuntament de Beneixama convoca el primer concurs de curts de sensibilització ambiental "Màgia 
Potàgia". 

 

 

BASES: 

CAPÍTOL 1.- DELS PARTICIPANTS. 

PRIMERA 

En el concurs podran participar totes les persones o col·lectius que ho desitgen, residents en 
qualsevol part del món, i que compten, en el cas de ser necessari, amb un representant major 
d'edat. Aquelles persones o col·lectius de les quals el/la representant siga menor d'edat al moment 
de la inscripció, hauran de comptar amb l'autorització del seu pare/mare o tutor legal, havent 
d'indicar les dades d'aquests en la fitxa d'inscripció. 

 



SEGONA 

Dins de concurs s'estableixen dues categories: 

CATEGORIA GENERAL, en la qual podran participar totes aquelles persones i col·lectius que ho 
desitgen. 

CATEGORIA CENTRES D'ENSENYAMENT, en la qual podran participar alumnes de centres de 
primària, secundària i batxillerat, concursant en representació del centre, i comptant o no amb la 
col·laboració del professorat en la realització del curt. 

  

CAPÍTOL 2.- REQUISITS DE LES OBRES 

TERCERA 

Els curtmetratges presentats podran estar gravats amb la càmera de qualsevol tipus de telèfon 
mòbil, podent després, si es desitja, editar-se i post-produir-se amb eines externes. 

 

QUARTA 

Els curtmetratges hauran de ser originals i inèdits, i no podran estar pujats públicament a la xarxa al 
moment de la convocatòria i desenvolupament del concurs. 

 

CINQUENA 

El curtmetratge versarà sobre la problemàtica dels residus domèstics i la seva eliminació o 
reciclatge (més informació en la introducció a aquestes bases).  

 

SEXTA 

L’ idioma dels curtmetratges ha de ser el valencià o el castellà, o bé estar subtitulats en alguna 
d'aquestes llengües.  

 

SETENA 

Els curtmetratges tindran una durada màxima de 5 minuts, inclosos els títols de crèdit si els hi 
hagués, i estar gravats en la màxima resolució i qualitat possibles. Els formats d'arxiu poden ser 
MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM. 

 

OCTAVA 

Cada concursant pot presentar un màxim de 3 curtmetratges. 

 

CAPÍTOL 3.- INSCRIPCIÓ 

NOVENA 

El termini d'inscripció (i enviament dels curts) acabarà el 24 d’agost de 2018 a les 13:30 hores. 
Aquest termini podrà ampliar-se si l'organització ho estimés oportú. 

 

DESENA 

La inscripció s'efectuarà a través del correu electrònic: magia.potagia.concurs@gmail.com, 
mitjançant un document que inclogui les següents dades: nom, cognoms, DNI, data de naixement, 



telèfon i correu electrònic de la persona responsable de l'obra, títol de l'obra i breu sinopsi de la 
mateixa. Els curtmetratges seran enviats com a arxiu adjunt o bé a través d'enllaç a un servidor 
extern (Mega, Wetransfer o similars) on es trobin allotjats. 

La inscripció i el lliurament dels treballs també pot fer-se físicament, en les oficines de l'Ajuntament 
de Beneixama.  

 

ONZENA 

Si el curtmetratge està realitzat per diversos autors, haurà de figurar un d'ells en la sol·licitud 
d'inscripció i haurà d'indicar-se el nom, data de naixement i DNI de la resta d'autors del curt com 
coautors. 

 

DOTZENA 

Els/les participants en el Certamen queden informats i autoritzen que les dades personals 
facilitades en inscriure's en concurs, sense la facilitació del qual no es podrà participar en el mateix, 
s'incorporaran a un fitxer automatitzat, titularitat de l'Ajuntament de Beneixama seran tractat amb la 
finalitat de gestionar la seva participació en el concurs. 

Davant el no compliment de les bases, l'Ajuntament de Beneixama queda facultat per rebutjar les 
obres dels participants per no complir amb els requisits de participació. 

L'Organització recomana als participants no deixar la inscripció per a l'últim moment, a causa dels 
possibles col·lapses de xarxa que es poguessin produir en coincidir un alt nombre d'inscripcions en 
els últims dies de termini. L'Organització no es responsabilitza de les conseqüències derivades 
d'aquest fet. 

 

CAPÍTOL 4.- PREMIS 

TRETZENA 

Un jurat, compost per representants del món de la cultura i l'audiovisual, atorgarà els següents 
premis: 

- Premi al millor curt en la categoria de centres educatius: 200 euros en material informàtic o 
escolar i diploma.  

- Premi al millor curt en la categoria general: 200 euros en material informàtic o escolar i diploma.  

- Premi del Públic, al millor curt triat pel públic assistent a les projeccions del concurs: 100 € en 
material informàtic o escolar i diploma. 

 

CATORZENA 

Els premis no podran ser acumulatius, reemborsables ni intercanviables. El premi és únic 
independentment del nombre d'autors del curt. 

 

QUINZENA 

Els premis poden quedar deserts si el jurat així ho decideix. El veredicte del jurat serà inapel·lable. 

  

 

 



CAPÍTOL 5.- DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS 

SETZENA 

Totes les obres rebudes que s'ajusten a les bases d'aquesta convocatòria i compleixen uns 
requisits mínims de qualitat i condicions tècniques, passaran a la fase de concurs. 

En el cas que el nombre de curtmetratges rebuts supere una quantitat raonable per a la seva 
projecció pública, el jurat farà una selecció dels mateixos. 

El jurat del concurs visionarà tots els curtmetratges admesos a concurs i el seu veredicte, 
adjudicant els premis establerts a excepció del Premi del Públic. 

 

DISSETENA 

Els curts admesos a concurs seran projectats divendres 31 d’agost, sent en aquesta projecció on el 
públic assistent emetrà els seus vots per escrit per atorgar el Premi del Públic. 

 

DIVUITENA 

Una vegada resolt el concurs, l'organització sol·licitarà als premiats/ades l'acreditació de totes les 
dades facilitades en la inscripció en el concurs, fent-se efectius els premis després de la 
comprovació d'aquestes dades. 

 

DINOVENA 

El veredicte del jurat i el Premi del Públic seran publicats a la pàgina web de l'Ajuntament de 
Beneixama. Els vídeos guanyadors seran també difosos a les xarxes socials. 

 

CAPÍTOL 6.- QÜESTIONS GENERALS 

VINTENA 

L'Organització del concurs es reserva el dret d'excloure totes aquelles obres el contingut de les 
quals sigui obscè, violent, sexista, racista, homòfob o vulnere algun dret fonamental de la persona. 

 

VINTENA PRIMERA 

Amb la presentació del vídeo a concurs els/les participants garanteixen que no inclouran materials 
que suposen vulneració alguna dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, per la 
qual cosa alliberen absolutament a l'Ajuntament de Beneixama de tota responsabilitat derivada de l’ 
incompliment de qualsevol norma o infracció de drets de tercers per part dels/les participants, 
assumint aquests/as l'obligació de mantenir a l'Ajuntament de Beneixama lliure de tota 
responsabilitat en aquest cas. En cas d'utilitzar-se música, els drets d'explotació sobre aquesta 
música per a la seva inclusió en el vídeo hauran de pertànyer íntegra, legítima i exclusivament al 
participant del concurs, o tractar-se de música lliure de drets d'autor. 

Els concursants es responsabilitzen que no existeixin drets a tercers per l'ús de peces musicals en 
les obres presentades, ni reclamació alguna per drets d'imatge de les persones que apareguin en 
elles, així com que els curts presentats no estiguin sotmesos a reclamació legal alguna i es trobin 
dins de l'establert per la llei de propietat intel·lectual, eximint a l'organització de qualsevol tipus de 
responsabilitat. 

 

 



VINTENA SEGONA 

Els/les participants en el concurs cedeixen a l'Ajuntament de Beneixama els drets d'explotació dels 
vídeos presentats, incloent els drets d'ús, difusió, distribució, exhibició, comunicació pública, 
divulgació i reproducció per Internet o qualsevol altre mitjà audiovisual, mostra o exhibició, dels 
vídeos enviats al mateix, així com el dret de transformació, en la mesura necessària, per realitzar 
muntatges més curts dels vídeos o editar-los de forma conjunta amb altres vídeos, i especialment 
per incloure en els títols de crèdit el reconeixement a l'autoria dels mateixos. Aquesta cessió es 
realitza de forma gratuïta i no exclusiva, a nivell mundial. 

L'organització, així mateix, es reserva el dret d'utilitzar els vídeos seleccionats i rebuts amb finalitats 
promocionals i/o de difusió, els quals s'exercitaran sempre amb el reconeixement de la seva 
condició d'autor, excepte manifestació en contra. 

 

VINTENA TERCERA 

Qualsevol eventualitat imprevista sorgida en relació amb el desenvolupament del Primer Concurs 
de Curtmetratges de Sensibilització Ambiental no contemplada de forma expressa en aquestes 
bases serà resolta d'acord amb el criteri de l'organització. Així mateix, l'organització no es fa 
responsable de la dolenta o nul·la recepció dels materials. 

 

VINTENA QUARTA 

La participació en aquest Concurs suposa l'acceptació plena de les seves bases. 

 

 

 

 

 

 

 


