
BECA DE CREACIÓ ARTÍSTICA 2021
CENTRE D'ESTUDIS I  INVESTIGACIONS COMARCALS ALFONS EL VELL

Les beques de creació artística del CEIC Alfons el Vell estan orientades a coadjuvar i reforçar la
consolidació professional dels artistes afavorint que aconseguisquen un nivell artístic rellevant.
Volem obrir  vies  d'investigació que suposen una aportació  al  corpus teòric  entorn de l'art
contemporani,  a  més de fomentar la  divulgació  i  el  coneixement de l'escena artística a la
nostra comarca. Amb aquesta visió es convoca concurs per l'adjudicació d'una beca, que es
regirà per les presents bases:

1. Podrà participar en aquest certamen qualsevol  persona física o juridica o col·lectiu
artistic. 

2. Els  treballs  consistiran  en projectes  artístics  en sentit  ample  i  inclusiu,  que  poden
abastar des de la pintura, l'escultura, instal·lacions o fotografia fins a noves tecnologies
aplicades a  l'art.  Primant-se  aquells  projectes  que tinguen alguna vinculació  o  per
objecte algun aspecte de la idiosincràsia de la comarca de la Safor o el conjunt de les
Comarques Centrals Valencianes.

3. Els  treballs  han de ser originals.  No podrà presentar-se un mateix  treball  que haja
rebut un premi en convocatòries anteriors del CEIC o d’una altra institució o entitat.

4. Per  presentar-se  al  premi  caldrà  omplir  el  formulari  d’inscripció  que  contindrà  la
informació següent:

 Dades personals i Curiculum Vitae.

 Títol del treball que es presenta.

 Tipus de treball, area de creació I suport sobre el que es desenvoluparia.

 Descripció resumida en valencià del treball que es presenta al premi, que continga
els apartats següents:

→Breu resum del projecte (màxim 300 paraules).

→Memòria tècnica del projecte, que continga:

- Títol del projecte

- Proposta d’obres a realitzar amb esborranys i/o fotografies.

- Característiques del muntatge/realització.



- Terminis d’execució.

- Relació de necessitats tècniques.

- Estimació pressupostària.

- Documentació gràfica. 

→Objectius del projecte  (unes 100 paraules).

A més a més caldrà lluirar els documents següents:

 Còpia  escanejada  del  document  nacional  d’identitat  complet  de  al  persona
participant.

6. Els  documents  anteriors  s'hauran  d'entregar  telemàticament  al  correu  electrònic:
beques@alfonselvell.com

7. El  termini  per  a  presentar  les  propostes  finalitzarà  a  les  14.00  hores  del  30  de
setembre de 2021.

8. El  jurat,  que  serà  designat  per  la  Junta  directiva  del  CEIC,  estarà  compost  per
professors universitaris, investigadors de centres d'investigació, personalitats del món
cultural i de la transferència del coneixement. Es reunirà per seleccionar els treballs
candidats i comunicar públicament en roda de premsa el treball guanyador el 22 de
desembre del 2021.

9. El treball guanyador deurà estar enllestit per al 22 desembre de l'any 2022, de manera
que siga possible fer una exposició amb tot el procés creatiu artístic I també de l'obra,
si entra dins dels pressupostos assumibles per al CEIC Alfons el Vell. Si no fora així, el
Centre es compromet a buscar mecenes o institucions que puguen fer-se carreg de la
materialització de l'obra,  per exemple en el cas d'una escultura o instal·lació,  però
sense compromís per part del CEIC de dur-la a terme si no es troba mecenes. Així
mateix el Centre es fa carreg d'incloure l'exposició en els circuits artístics més enllà de
la comarca, aprofitant el circuit inter-municipal de la DIVAL, com a exemple, I  fent
difusió a escala internacional de l'obra guanyadora.

10. La beca està dotada amb 4.000 €. El pagament de la beca s'efectuarà en dos terminis:
un 50% de l'import en el moment de l'adjudicació (22 de desembre del 2021) i el 50%
restant després de la presentació del material enllestit I a punt per a exposar (22 de
desembre del 2022). En aquest darrer termini, l'autor o autora haurà de comptar amb
l'informe favorable de la persona que tutora de la beca i del Consell Executiu del CEIC.

L'acceptació del premi/beca comporta el compromís d'escriure —en un termini de sis mesos a
partir de la data de lliurament del premi— un text de divulgació sobre el tema de la proposta
guanyadora, en valencià per a la revista del CEIC, Revista de la Safor, aportant les imatges,
esborranys del projecte que il·lustren aquesta publicació.



Revocació  de  la  subvenció.  Es  podrà  revocar  la  subvenció,  totalment  o  parcialment,  i  es
procedirà  al  reintegrament  de les  quantitats  percebudes després  d’audiència  a  la  persona
interessada  i  acordant,  si  escau,  la  forma de  devolució  de  les  quantitats  lliurades,  en  els
següents casos:

Quan es comprove l’incompliment o la desviació de la finalitat per a la qual fou concedida la
subvenció o l’ajuda.

L’incompliment de l’obligació de justificació en la forma i els terminis marcats.

La falsedat en la documentació presentada amb la sol·licitud.

L’incompliment de les condicions imposades als beneficiaris en aquestes bases amb motiu de
la concessió de l’ajuda i en els altres supòsits establerts legalment.

El Consell Executiu del CEIC Alfons el Vell és l’òrgan de gestió i resolució de tots els dubtes i
eventualitats  que  pogueren  sorgir  en  l’execució  de  la  convocatòria.  La  presentació  de  la
candidatura suposa la plena acceptació d’aquestes bases.


