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BASES CONCURS PER A DESENVOLUPAMENT D'ART URBÀ EN FAÇANES 
DEL MUNICIPI 

 
EXP. NUM: 683/2020 
OBJECTE: CONCURS 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'Ajuntament de RIOLA en compliment dels principis de publicitat, objectivitat i concurrència 
en la concessió de subvencions, estableix les següents bases específiques per a la 
convocatòria pública de concurs “Art urbà al municipi de Riola”. 
 
La present norma, pretén donar compliment als principis d'igualtat, publicitat, transparència, 
objectivitat i no discriminació, previstos en l'article 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre 
General de Subvencions, en la concessió de subvencions a els artistes que desenvolupen 
murals amb destinació a desenvolupament l'art urbà en el municipi de Riola. 
 
Aquestes Bases tindran la vigència de l'exercici pressupostari 2020-2.021 i entraran en vigor 
després del termini de quinze dies previst pels art. 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, termini que s'inicia l'endemà al de la publicació del seu text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província València. 
 
L'objectiu fonamental és fer de Riola un municipi més atractiu per al turisme, de manera que 
els artistes puguen presentar esbossos de grafitis, participant en el concurs. L'execució 
d'aquests dibuixos s'efectuarà per personal qualificat, de manera que complisquen amb 
l'objectiu estètic fixat en les presents bases. 
 
1.- OBJECTE I ÀMBIT 
 
Fent ús de la potestat reglamentària de l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de bases del Règim 
Local, (LRBRL) i de les competències municipals en matèria de conservació i rehabilitació 
de l'edificació, de l'article 25.1.a) de la citada LRBRL, s'estableixen les presents bases que 
tenen per objecte la convocatòria de concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, amb la finalitat de promocionar turísticament el municipi. 
 
La concessió d'aquestes ajudes, es realitzarà d'acord amb els principis d'igualtat, no 
discriminació, publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i 
eficiència. Pel caràcter específic de les ajudes, les bases que regulen la seua concessió 
s'inclouen dins de la pròpia convocatòria. 
 
L'àmbit d'aplicació corresponent a la present subvenció relativa a Art Urbà són els immobles 
situats dins del terme municipal de Riola, sent objecte de la mateixa l'execució de 
dibuixos/grafitis en façanes d'immobles del nucli urbà del municipi de Riola, les 
característiques del qual es troben definides en la Base sisena, amb la intenció de fer més 
visible el municipi de Riola. 
 
Queden expressament exclosos de l'àmbit de la present convocatòria, tots aquells immobles 
no compresos en l'àmbit territorial regulat en la base 1a.- Objecte. 
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2.- DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
El crèdit màxim previst per a aquestes ajudes és de SIS MIL QUATRE-CENTS euros 
(6.400,00 €) en l'aplicació pressupostària 337/48000 
 
3.- PARTICIPANTS I BENEFICIARIS 
 
Podran participar en el present concurs aquells artistes/personal qualificat que desitgen 
expressar les seues idees a través de murals/art urbà, de conformitat amb la temàtica 
assenyalada en les presents bases, i obtinguen el consentiment del titular de l'immoble on 
es pretenga executar el mateix. 
 
El beneficiari del premi seran els artistes que executen el grafiti/art urbana en la façana del 
propietari. 
 
El sol·licitant haurà de ser major de setze anys; tractant-se de menors d'edat, es requerirà 
l'autorització de pare/mare/tutor/a legal per a la participació en el concurs. 
 
4.- LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
La presentació de sol·licituds s'haurà d'emplenar en el model de sol·licitud annex 2 a les 
presents bases. Es dirigirà a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Riola i es presentarà en el 
Registre General de la Corporació Municipal (Carrer Ample, num. 5 – Riola), en horari 
d'oficina. 
 
Termini de presentació de les sol·licituds: serà de trenta dies naturals, a partir de la 
publicació de les presents bases en el BOP de València. 
 
5.- DOCUMENTACIÓ 
 
Per a poder optar a la subvenció cal presentar la sol·licitud, segons els models que figuren 
en els annexos a aquestes bases, en el Registre General de la Corporació i anirà dirigida a 
l'Alcaldessa-Presidenta. 
 
S'adjuntarà la següent documentació: 
a) Sol·licitud de subvenció segons annex 2 que s'acompanya. Si en l'immoble convisqueren 
més d'un propietari, la sol·licitud haurà de trobar-se signada per tots. 
b) Si el sol·licitant és persona física còpia del DNI. En el cas de representants legals adjuntar 
còpia dels poders. 
c) Si el sol·licitant és persona jurídica, associació, fundació, societat i formes assimilades 
còpia de l'escriptura de constitució/estatuts així com còpia de la targeta d'identificació fiscal. 
d) Si la petició es formula sobre una finca en règim de propietat horitzontal, haurà de 
presentar-se còpia del CIF de la Comunitat i acta de la junta en la qual s'acorda dur a terme 
l'actuació, en què conste expressament els següents extrems 
-  el consentiment per a executar el mural en la façana 
e) Documentació que acredite la condició de propietari: còpia de l'escriptura de propietat o 
nota simple informativa del registre de la propietat / autorització del propietari. 
f) Certificació acreditativa que el sol·licitant està al corrent de les seues obligacions 
tributàries amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social. 
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Quant a l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de 
Riola, no és necessari que siga aportat pel sol·licitant, sinó que serà comprovat d'ofici pel 
propi Ajuntament. 
g) Declaració responsable article 13.2 i 13.3 LGS, segons models facilitats per Ajuntament. 
h) Esbós del mural/ dibuix que es pretén executar (MÀXIM dos), que hauran de ser originals 
i a color, ajustant-se les condicions regulades en la Base sisena. L'interessat haurà 
d'assignar-li un títol, que descriurà el mural presentat. 
i) Compromís d'execució de l'actuació, segons model annex 3. 
Si foren diversos els propietaris que convisqueren en un mateix habitatge aquest compromís 
haurà de signar-se per tots ells. 
j) Dades bancàries del compte a la qual, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà 
transferir l'import de la subvenció. 
 
Si la sol·licitud presentada té algun  defecte de forma i no estiguera degudament 
acompanyada de la documentació exigida, es requerirà al sol·licitant o, en el seu cas, a 
qualsevol dels altres signants, perquè en el termini de deu dies hàbils esmene la falta o 
acompanye els documents corresponents, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà 
per desistit de la seua petició, arxivant-se la mateixa sense més tràmits. 
 
6.- CRITERIS DE VALORACIÓ I TEMÀTICA.-  
 
La present convocatòria s'efectua en règim de concurrència competitiva, sent objecte de 
valoració els esbossos que presentes els participants, atenent l'originalitat, qualitat tècnica i 
creativitat. 
 
Els esbossos hauran de reflectir dibuixos de qualitat tècnica, que versaran sobre les 
següents temàtiques: 
- Tradicions poble de Riola, 
- Relacions intergeneracionals (avi i néts), 
- Principis d'igualtat i respecte 
- Diversitat funcional 
- Naturalesa i medi ambient. 
 
No s'admetran aquells treballs que no siguen originals, o que continguen continguts polítics, 
xenòfobs o qualsevol altre que atempte contra la dignitat de les persones. 
 
Presentació dels murals: 
L'esbós haurà de presentar-se en color, i en format DIN-3, en sobre tancat, per l’artista. 

 
7.- SEL·LECCIÓ DELS MURALS.- 
 
El present procediment es desenvolupa dins del marc de participació ciutadana, de manera 
que aquells murals que obtinguen el major nombre de vots, de manera proporcional, seran 
els beneficiaris del premi. 
 
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, per l'Ajuntament es procedirà a través de 
xarxes socials i mitjans de difusió (web) a fer públics els murals presentats. 
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A partir d'aquest moment, s'obrirà un termini d'UN MES perquè els ciutadans procedisquen a 
emetre el seu vot a través del següent correu electrònic: 

PARTICIPARIOLA@GMAIL.COM 

 
Requisits votació: 
- En el correu electrònic es manifestarà: 

. identificació (nom i cognoms d ella persona que exercita el dret de vot; 

. el dret de vot a favor D'UN mural, identificat a través del títol assignat a aquest. 
- Tindran dret a vot aquells veïns i veïnes de Riola. 
- Només es permetrà l'exercici de vot per unitat familiar o de fet. 
 
Finalitzat el termini de votació, l'Ajuntament, en sessió pública, procedirà al recompte de vots 
i donarà trasllat de la seua proposta a l'Ajuntament Ple, qui adjudicarà els premis segons 
participació pública i vots obtinguts. 
 
Els premis seran abonats en el termini de trenta dies des de la correcta execució d'aquests, 
en les façanes seleccionades. 
 
8.- PREMIS.- 
 
El present concurs estarà dotat dels següents premis: 
PRIMER PREMI: 2.000,00.-€  (DOS MIL EUROS) 
SEGON PREMI: 1.500,00.-€ (MIL CINC-CENTS EUROS) 
TERCER PREMI: 1.300,00.-€ (MIL TRES-CENTS EUROS) 
QUART  PREMI: 1.000.-€  (MIL EUROS) 
CINQUÈ  PREMI: 600.-€ (SIS-CENTS EUROS) 
 
Els premis es troben subjectes a la retenció corresponent d'IRPF (Consulta Vinculant 
Direcció general de Tributs V3074-17). 
 
Els premis seran abonats en el número de compte proporcionat per l'interessat/a, juntament 
amb la seua instància de participació, i en tot cas, vindrà referit a la persona que execute de 
manera efectiva el grafiti. 
 
Les actuacions/ projectes que entregue l'interessat/-ada a l'Ajuntament podran ser 
reproduïdes per l'entitat organitzadora, cedint l'autor els seus drets a l'Ajuntament de Riola. 
 
Els murals podran ser exposats/reproduïts en els emplaçaments físics/digitals que considere 
l'Ajuntament, sense que per això es derive una altra compensació econòmica a favor dels 
seus autors. 
 
En relació amb la utilització de les imatges i publicació dels noms dels guanyadors, els 
participants autoritzen de manera expressa a l'Ajuntament de Riola per a la utilització, 
publicació, divulgació del seu nom i imatge en els mitjans de difusió utilitzats per la present 
Entitat local. 
 
L'Ajuntament autoritzarà els premiats a l'execució de l'esbós seleccionat en la façana 
proposada. 
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No obstant això, i fora del règim de premis, l'Ajuntament podrà autoritzar altres participants a 
l'execució dels seus esbossos, en els termes regulats en les presents bases. 
 
 
9.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.- 
 
Els interessats que resulten beneficiaris de subvenció es comprometran a: 
a) Acceptar les condicions que s'estableixen en les presents bases 
b) Executar la pintura/grafiti de la façana, en els mateixos termes en atenció als quals se li 
va atorgar la subvenció. En tot cas, la persona que execute el grafiti haurà d'ajustar-se a 
l'esbós original. 
c) Comunicar a l'Ajuntament de Riola les dates d'inici i finalització de l'actuació. 
d) Sufragar les despeses necessàries per a l'execució del grafiti/dibuix, en els termes 
plantejats en l'esbós original. 
 
10.- CANCEL·LACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. INCOMPLIMENTS I RESPONSABILITAT 
 
Es podrà revocar la subvenció concedida o minorar el seu import en qualsevol moment 
sempre que concórrega causa justificada per a això i hi haja hagut incompliment de les 
presents bases.  
 
En tot cas, l'Ajuntament podrà reservar-se el dret de deixar desert el procediment, en el 
supòsit que cap dels murals s'ajuste a les condicions estètica regulades en les presents 
bases. 
 
Són causes de cancel·lació de la subvenció, l'incompliment del beneficiari de les obligacions 
previstes en les presents bases i en particular: 
1.- La realització del dibuix/grafiti en immoble del qual no ostente l’autorització de la titularitat 
2.- L'obtenció de la subvenció sense reunir els requisits establits. 
3.-Aplicació de la subvenció concedida a fins diferents als assenyalats en la present 
convocatòria. 
4.- La negativa per part del beneficiari a actuacions de control establides per l'Ajuntament 
per a comprovar el compliment de la finalitat de la subvenció. 
5.- Execució del mural  sense ajustar-se a l'esbós presentat 
6.- Realització del mural  fora dels espais autoritzats, 
7.- Plagi d'obres d'altres artistes 
 
11.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
La participació en el present concurs suposa l'acceptació de les presents bases, en el seu 
contingut íntegre. 
 
 
 
12.- PROTECCIÓ DE DADES.- 
 
De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que regula el dret d'informació en 
la recollida de dades, l'Ajuntament de Riola INFORMA dels següents extrems: 
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- les dades de caràcter personal subministrats seran objecte de tractament en els fitxers 
responsabilitat de l'Ajuntament de Riola. 
- La finalitat del tractament és la gestió, de manera adequada, la sol·licitud presentada, en 
relació amb la participació en el concurs convocat per l'Ajuntament de Riola. 
- S'informa l'interessat/a la possibilitat d'exercitar els corresponents drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, de conformitat amb el que s'estableix en els arts 12 i ss 
de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals. 
Els drets esmentats es podran exercitar a través de qualsevol dels mitjans regulats en 
l'article 16 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP. 
 
13. RÈGIM JURÍDIC.- 
 
En el no regulat expressament en les presents bases i bases d'execució del pressupost 
municipal de 2020, serà aplicable la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de 
novembre i el seu reglament de desenvolupament Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, així 
com 
la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP., i Llei 40/2015, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
14.- INCIDÈNCIES.- 
 
Qualsevol incidència que es produïsca en la interpretació o aplicació de les presents Bases, 
serà competència de l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de Riola. 


