CONVOCATÒRIA DE LA SISENA EDICIÓ DELS PREMIS ARTESANIA
COMUNITAT VALENCIANA
L’artesania a la Comunitat Valenciana no és només una activitat econòmica generadora
d’ocupació, sinó també un recurs turístic, de vertebració del territori, i un element de
dinamització cultural.
El Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana és una entitat destinada a difondre i
potenciar la nostra artesania, així com a promoure la consolidació i la competitivitat de les
empreses dels distints sectors artesanals que la integren, per mitjà del desenvolupament de
polítiques promocionals, informatives, formatives, d’anàlisi, assistència i coordinació. Aquest
centre de coneixement, exhibició i punt focal de suport a l’artesà i a les associacions artesanes,
promou actuacions encaminades a reforçar aquells aspectes vitals per al desenvolupament del
teixit productiu artesà, com ara l’impuls de l’ús del disseny com a instrument competitiu,
l’extensió de la cultura de la innovació, l’aposta per la recerca de noves estratègies de
promoció i comercialització o el foment de la cooperació. En la seua tasca de donar a conéixer
el valor afegit que tenen els productes artesans, el Centre d’Artesania de la Comunitat
Valenciana destina gran part del seu esforç a enfortir la imatge de l’artesania valenciana en el
seu conjunt. D’aquesta manera eleva el prestigi del producte de qualitat i difon i reconeix el
bon treball de les empreses artesanes valencianes. Tot això a fi de permetre a la societat
percebre d’una manera diferent un producte amb un saber fer implícit, difícil de trobar en
tantes altres produccions semblants en el mercat. En aquest sentit, convoca la sisena edició
dels Premis Artesania Comunitat Valenciana a fi d’incentivar la creació artesanal, la innovació,
el compromís amb un desenvolupament sostenible, l’adaptació a les tendències del mercat,
així com de premiar el saber fer dels artesans de la Comunitat Valenciana, a través del seu
reconeixement social i empresarial.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
PRIMERA. CONVOCATÒRIA
Es convoca la sisena edició dels Premis Artesania Comunitat Valenciana, que es regirà per les
bases que es detallen en l’apartat segon.
SEGONA. BASES DELS PREMIS
S’estableixen els següents premis:
A — Premi Artesania Comunitat Valenciana (a la trajectòria. Artesania artística, alimentària o
de serveis).
B — Premi Tradició (artesania artística o de serveis).
C — Premi Avantguarda (artesania artística o de serveis).
D — Premi Innova (artesania alimentària).
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E — Premi Comunica (a la posada en valor i visualització de l'artesania).
F — Premi Nous Talents (al projecte més viable d’artesania entre les universitats i escoles d’art
i disseny públiques de la Comunitat Valenciana).
G — Premi Dona Artesana (al projecte empresarial de dones artesanes).

A — PREMI ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA.
Objecte. Aquest premi té com a objecte guardonar el conjunt d’una obra consolidada
desenvolupada pel seu autor o per la seua autora amb criteris d’originalitat i singularitat, i
inspirada en el seu saber fer.
Dotació. Aquest premi consistirà en un trofeu del Centre d’Artesania de la Comunitat
Valenciana amb una dotació econòmica de 2.000 euros.
Requisits per a la participació. Hi podran participar els artesans, les artesanes i les empreses
artesanes en possessió del Document de Qualificació Artesana expedit per la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, vigent i degudament actualitzat, a
la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, que presenten obres pròpies.
En aquesta categoria les candidatures hauran de ser avalades per ajuntaments, centres públics
d'ensenyança, cambres de comerç, indústria i navegació, entitats representatives artesanes
(associacions, federacions, gremis), museus o organismes relacionats amb el sector artesà.
Criteris de valoració. Els criteris de valoració seran els següents:
— La trajectòria coherent, consolidada i reconeguda.
— La realització de l’obra sota cànons artístics reconeguts.
— La tècnica i el mestratge en l’elaboració amb relació al saber fer.
— La capacitat de l’obra per a transmetre a la societat valors positius relacionats amb
l’artesania.
— L’adaptació al mercat i la potencialitat comercial.

B — PREMI TRADICIÓ
Objecte. Aquest premi té com a objecte guardonar les obres desenvolupades pel seu autor o
per la seua autora amb criteris d’originalitat i singularitat, i inspirades en el seu saber fer.
Dotació. Aquest premi consistirà en un trofeu del Centre d’Artesania de la Comunitat
Valenciana amb una dotació econòmica de 2.000 euros.
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Requisits per a la participació. Hi podran participar els artesans, les artesanes i les empreses
artesanes en possessió del Document de Qualificació Artesana expedit per la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, vigent i degudament actualitzat, a
la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, que presenten obres pròpies.
Criteris de valoració. Els criteris de valoració seran els següents:
— El valor artístic de l’obra.
— La realització de l’obra sota cànons artístics reconeguts.
— La tècnica i el mestratge en l’elaboració amb relació al saber fer.
— La capacitat de l’obra per a transmetre a la societat valors positius relacionats amb
l’artesania.
— L’adaptació al mercat i la potencialitat comercial.

C — PREMI AVANTGUARDA
Objecte. Aquest premi té com a objecte guardonar les obres caracteritzades pel seu alt valor
creatiu i el seu esperit innovador des de l’òptica funcional i formal, i desenvolupades pel seu
autor amb criteris de singularitat i originalitat.
Dotació. Aquest premi consistirà en un trofeu del Centre d’Artesania de la Comunitat
Valenciana amb una dotació econòmica de 2.000 euros.
Requisits per a la participació. Hi podran participar els artesans, les artesanes i les empreses
artesanes en possessió del Document de Qualificació Artesana expedit per la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, vigent i degudament actualitzat, a
la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, que presenten obres pròpies.
Queda exclosa en aquesta categoria l’artesania de producció de béns de consum alimentaris.
Criteris de valoració. S’avaluaran els aspectes següents:
— L’originalitat.
— L’impacte visual i estètic.
— L’adaptació o reinterpretació d’un disseny tradicional en els seus aspectes formals i/o
funcionals, i/o la col·laboració amb altres sectors artesanals o del disseny.
— La utilització innovadora de materials o processos tradicionals.
— La qualitat tècnica i formal.
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D — PREMI INNOVA
Objecte. Aquest premi té com a objecte reconéixer i incentivar els artesans i les empreses
artesanes del sector agroalimentari que desenvolupen productes originals, singulars i
innovadors des de l’òptica material, formal o de procés, pròpia del seu ofici.
Dotació. Aquest premi consistirà en un trofeu del Centre d’Artesania de la Comunitat
Valenciana amb una dotació econòmica de 2.000 euros.
Requisits per a la participació. Hi podran participar els artesans, les artesanes i les empreses
artesanes en possessió del Document de Qualificació Artesana expedit per la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, vigent i degudament actualitzat, a
la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. L’ofici qualificat haurà d’estar
inclòs en el Repertori d’Oficis Artesans de la Comunitat Valenciana com a producció artesana
de béns de consum alimentaris en el moment de la publicació d’aquesta convocatòria.
Criteris de valoració. S’avaluaran els aspectes següents:
— La qualitat tècnica i formal del producte.
— La presentació del producte, inclosos els arguments de comunicació i de promoció.
— La innovació en les matèries primeres, tècniques de producció, tecnologies aplicables,
embalatges, i/o la col·laboració amb altres sectors artesanals o del disseny.
— La capacitat del producte de donar solucions a necessitats utilitàries i/o estètiques.
— L’orientació del producte cap al mercat i les tendències de la demanda.

E — PREMI COMUNICA
Objecte. Aquest premi té com a objecte reconéixer la contribució de les entitats candidates a
la posada en valor de l'artesania i els productes artesans mitjançant el desenvolupament
d'accions o campanyes publicitàries o promocionals específiques, amb l'objectiu de donar-li
visibilitat en un entorn favorable i de prestigi.
Dotació. Aquest premi consistirà en un trofeu del Centre d’Artesania de la Comunitat
Valenciana.
Requisits per a la participació. Hi podran participar associacions, federacions i entitats
públiques i privades.
Criteris de valoració. S’avaluarà el desenvolupament d'accions o campanyes publicitàries o
promocionals que fomenten:
— La posada en valor de l'artesania, donant-li visibilitat en un entorn favorable.
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— El consum del producte artesà.
— La difusió de l'artesania territorial.
— La responsabilitat social i mediambiental, i la igualtat entre dones i homes com a valors
intrínsecs de l'artesania.
— La qualitat tècnica, estètica i formal de la campanya o acció desenvolupada.

F — PREMI NOUS TALENTS
Objecte. Aquest premi té com a objecte reconéixer el talent aplicat als projectes artesans més
viables de les universitats i escoles d’art i disseny públiques de la Comunitat Valenciana.
Dotació. Aquest premi consistirà en un trofeu del Centre d’Artesania de la Comunitat
Valenciana amb una dotació econòmica de 2.000 euros.
Requisits per a la participació. Hi podran participar estudiants matriculats en universitats
públiques especialitzades en disseny i desenvolupament de producte i escoles públiques d’art i
disseny de la Comunitat Valenciana. Hi podran participar també persones matriculades en els
centres formatius esmentats fins a 3 anys abans al de la present convocatòria.
Criteris de valoració. S’avaluaran els aspectes següents:
— La idea de projecte.
— La viabilitat del projecte.
— El prototip.
— La presentació.
— La responsabilitat social i mediambiental.

G — PREMI DONA ARTESANA
Objecte. Aquest premi té com a objecte incentivar i posar en valor el paper creixent i la
importància que té el treball de la dona en el conjunt de l’activitat artesana, per mitjà d’aquest
singular reconeixement de les iniciatives desenvolupades per les professionals artesanes.
Dotació. Aquest premi consistirà en un trofeu del Centre d’Artesania de la Comunitat
Valenciana amb una dotació econòmica de 2.000 euros.
Requisits per a la participació. Hi podran participar artesanes i empreses artesanes (en les
quals el paper de la dona siga fonamental per al projecte empresarial), en possessió del
Document de Qualificació Artesana expedit per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
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Productius, Comerç i Treball, vigent i degudament actualitzat, a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds.
Criteris de valoració. S’avaluaran els aspectes següents:
— La qualitat tècnica i formal.
— L’adaptació al mercat i la potencialitat comercial.
— La presentació i la comunicació del producte.
— El compromís en l’evolució de l’artesania contemporània, mitjaçant la participació en
accions pedagògiques i de difusió de l’artesania.
— El compromís amb la conciliació de la vida familiar i laboral.

TERCER. MODE DE PARTICIPACIÓ I DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES
1. El sol fet de participar en aquesta convocatòria suposa la total acceptació i l’acatament de
les bases per part dels participants.
2. Les candidatures a la sisena edició dels Premis Artesania Comunitat Valenciana optaran al
premi per a la categoria que el seu autor o autors indiquen en l’apartat corresponent de la
sol·licitud de participació. En cas que no s’hi indique expressament, la sol·licitud no s’hi
admetrà, sense més tràmit.
3. Les candidatures es formalitzaran a través de la presentació de l’annex corresponent a cada
categoria, acompanyat de la següent documentació:
- Fotocòpia del document oficial d’identitat o codi d’identificació fiscal dels participants.
- Currículum breu de l’artesana, l’artesà, l’empresa artesana o l’entitat.
- Documentació gràfica de l’obra on puga veure’s la peça o el producte des de diferents
perspectives. S’inclouran fotografies que evidencien clarament les característiques de la peça o
del producte. Aquesta documentació caldrà presentar-la en format electrònic estàndard, a
excepció de les candidatures presentades a la categoria del Premi Comunica.
- Memòria descriptiva, segons l’annex corresponent a la categoria a què es presente la
candidatura, del procés d’elaboració de l’obra o del producte, en la qual conste: Títol /
Materials utilitzats / Tècnica emprada / Dimensions / Valoració de l’obra a l’efecte
d’assegurança. Les candidatures presentades a la categoria del Premi Comunica presentaran
addicionalment un dossier explicatiu de l'acció o del projecte desenvolupat, on s’inclouran
fotografies, vídeos o suports gràfics que evidencien la seua realització.
- Peça, producte o element representatiu del projecte.
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4. No s’hi admetran obres premiades amb anterioritat en qualsevol àmbit territorial. El valor
de les obres presentades en cap cas serà superior a la quantia del premi a què s'opta.
5. Cada obra podrà constar d’una o més peces/productes que es presenten com a conjunt. Les
peces/productes que es presenten sota un mateix lema es consideraran com a obra única i els
premis s’adjudicaran sempre a l’obra completa.
6. S’admetran obres realitzades individualment, o per un màxim de dos autors en
col·laboració, en totes les categories, menys en les de Premi Artesania Comunitat Valenciana,
Premi Comunica i Premi Dona Artesana.
7. Les obres es presentaran embalades degudament per a facilitar-ne el maneig tant en les
exposicions que es puguen organitzar després de la convocatòria, com per a la seua devolució
si no foren premiades. En cas d’embalatge manifestament insuficient, l’organització es reserva
el dret d’acceptar o no les obres per a aquesta convocatòria.
8. Aquelles obres que, per les seues especials característiques de grandària, de pes o de
col·locació necessiten un suport especial, aquest haurà de ser aportat per l'artesà, i no es
garantirà en cas contrari l’adequada exposició de l’obra.
9. Les candidatures presentades per artesanes, artesans o empreses artesanes de producció de
béns de consum alimentaris que resulten premiades, hauran de fer una degustació del
producte guardonat, per a cent persones, en la data que acorden amb el Centre d’Artesania de
la CV.
10. Les artesanes, els artesans o les empreses artesanes de producció de béns de consum
alimentaris hauran de fer arribar el/s producte/s al Centre d’Artesania CV el dia que, en el seu
moment, els comunique l'organització a l'efecte que el jurat en faça una valoració adequada,
encara que la candidatura i la resta de la documentació s’hauran de presentar dins del termini
de presentació indicat en l’apartat cinqué.

QUART. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Les sol·licituds de participació en la sisena edició dels Premis Artesania Comunitat Valenciana
es presentaran dins del termini i en la forma corresponent d’acord amb els models que figuren
en els annexos d'aquesta convocatòria. Aquests impresos es poden descarregar des de la
pàgina web “www.centroartesaniacv.com”.
Les candidatures, en un màxim de dos per sol·licitant, incloent-hi obres/ productes i la
documentació indicada en l’annex corresponent, s’han de presentar en l'adreça següent:
Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana. Sisena Edició dels Premis Artesania Comunitat
Valenciana. Carrer de l'Hospital, 7 (accés plaça vianants MuVIM), 46001 València.
L’organització no acceptarà cap candidatura que no es presente a través de la corresponent
sol·licitud de participació degudament omplida i firmada pel sol·licitant.
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CINQUÉ. TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de les sol·licituds de participació finalitzarà el 21 d’octubre de
2019. No s’admetrà cap sol·licitud que es presente després de la data establida.
Per qüestions organitzatives, les artesanes, els artesans o les empreses artesanes de producció
de béns de consum alimentaris hauran de fer arribar el/s producte/s al Centre d’Artesania CV
el dia que, en el seu moment, els comunique l'organització a l'efecte que el jurat en faça una
valoració adequada, encara que la candidatura i la resta de la documentació s’hauran de
presentar dins del termini de presentació indicat en el paràgraf anterior.

SISÉ. PRESELECCIÓ
Una vegada finalitzat el termini de presentació, l’organització realitzarà una anàlisi i revisió de
totes les sol·licituds de participació i de la documentació presentada en cada candidatura, i
determinarà aquelles que resulten conformes amb les bases de la convocatòria.
L’organització es reserva el dret de verificar el contingut de les memòries per mitjà del sistema
que considere oportú i de requerir dels candidats quanta documentació i informació
complementària considere necessària. Així mateix, en funció del resultat de l’avaluació tècnica,
l’organització es reserva el dret de modificar i de reassignar de manera excepcional les
candidatures a la categoria més adequada amb independència d’aquella a què s’hagen
presentat.
La llista de candidatures finalistes es farà pública al seu torn en la web del Centre d’Artesania
de la Comunitat Valenciana, una vegada es reunisca el jurat.

SETÉ. EXPOSICIÓ
Les peces i els productes finalistes s’exhibiran en una exposició conjunta al Centre d’Artesania
de la Comunitat Valenciana.

HUITÉ. JURAT
Els Premis Artesania Comunitat Valenciana els atorgarà un jurat que estarà presidit pel titular
de la conselleria competent en matèria d’artesania, o per la persona en qui delegue. Els
membres del jurat els nomenarà aquest, entre experts i persones de prestigi en l’àmbit de
l’artesania i de sectors amb vinculació reconeguda amb el sector artesà i les diferents
categories de premis que recull la convocatòria. El jurat triarà per votació els guardonats per a
cada premi. Cada membre del jurat atorgarà una puntuació, de l’u al cinc, a les candidatures
de la seua elecció en cada una de les categories. Posteriorment se sumaran els punts obtinguts
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per cada candidat i s’obtindrà el guanyador en cada una de les modalitats. En cas d’empat
decidirà el vot del president. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

NOVÉ. PREMIS
Els premis són unitaris i podran ser declarats deserts quan el jurat considere que cap dels
treballs reuneix les característiques que el facen mereixedor del premi. Cap candidat podrà ser
guardonat amb més d’un premi. Els premis estaran subjectes a les retencions que es
determinen en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, en el Reial decret 439/2007, de 30 de març (Reglament de l’impost sobre la renda de
les persones físiques), i en les altres normes tributàries aplicables en la data de concessió dels
premis. En el cas de col·laboracions entre artesans qualificats, la dotació econòmica es
repartirà per igual entre els integrants de la col·laboració guardonada.

DESÉ. DECISIÓ DEL JURAT I LLIURAMENT DE PREMIS
La decisió del jurat i el lliurament de premis s’efectuaran en un acte públic únic convocat a
aquest efecte, i al qual se li donarà la publicitat adequada.

ONZÉ. PROPIETAT DE LES OBRES PREMIADES I RESERVA DE DRETS D'AUTOR
Les obres premiades passaran a ser propietat del Centre d’Artesania de la Comunitat
Valenciana, i podran ser utilitzades en publicacions, exposicions o qualsevol altra activitat que
es considere convenient, indicant-hi, el nom del seu autor o autors, així com la distinció
concedida. Els drets i obligacions derivats de les relacions entre els membres components dels
equips de col·laboració previstos en aquestes bases com ara propietat intel·lectual, drets de
producció, repartiment de premis i la resta d’anàlegs, queden limitats a l’esfera privada
contractual d'aquests. El Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana i l’organització queden
eximits de les possibles accions derivades.

DOTZÉ. RETIRADA DE LES OBRES NO PREMIADES
L’organització comunicarà oportunament als finalistes el moment a partir del qual podran
retirar les obres que no resulten premiades, tenint en compte la data de finalització de les
exposicions que puguen realitzar-se respecte d’aquesta convocatòria. Finalitzat el termini de
deu dies establit per a la retirada de les obres des del moment de la comunicació, el Centre
d’Artesania declina qualsevol responsabilitat sobre aquelles obres no recollides, atesa la
inexistència d’espai per al seu emmagatzematge. Si transcorregut el termini indicat alguna
obra no s’haguera retirat, s’entendrà que el participant hi renuncia.
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TRETZÉ. ASSEGURANCES
El Centre d’Artesania disposarà d’una assegurança que cobrirà els danys que pogueren sofrir
les obres amb motiu de la convocatòria a partir del moment en què aquestes es dipositen en
les seues instal·lacions. Una vegada finalitzats els terminis per a la retirada de les obres, el
Centre d’Artesania no es farà responsable de la integritat i conservació de les obres que no
s’hagen retirat.

CATORZÉ. FINANÇAMENT
La sisena edició dels Premis Artesania Comunitat Valenciana es finançarà amb càrrec al
pressupost del Consorci de Gestió del Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana, partida
d’actuacions de promoció i foment de l’artesania, per import total de 12.000 euros.

QUINZÉ. CARÀCTER DELS PREMIS
D’acord amb la disposició addicional tercera del Decret 64/2005, de 15 març, i a l’empara de la
disposició addicional desena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
aquests premis queden exclosos de la consideració d’ajuda pública, ja que la seua adjudicació
implica l’adquisició per part del Centre d’Artesania de la propietat material o intel·lectual del
bé premiat.
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VI EDICIÓ PREMIS ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA
ANNEX I PREMI ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA
A) DADES DEL PARTICIPANT (artesà, artesana, empresa artesana)
PARTICIPANT (nom i cognoms) / RAÓ SOCIAL
NÚM. DQA
DATA CAD.
______________________________________________________________________ ________
_____________
DNI/CIF
ADREÇA
ADREÇA ELECTRÒNICA
_______________ ____________________________________________________________ ______________________
LOCALITAT
CP
TELÈFON
OFICI

________________________ _______

____________

_____________________________________

ENTITAT QUE AVALA LA CANDIDATURA
REPRESENTANT
DNI
________________________________________________________ _____________________________ ______________
CIF
ADREÇA
ADREÇA ELECTRÒNICA
__________________ ________________________________________________ ________________________________
LOCALITAT
CP
TELÈFON
SECTOR

________________________ ________
_________
B) DADES DE L'OBRA REPRESENTATIVA A L'EFECTE D'EXPOSICIÓ:

___________________________

TÍTOL DE L’OBRA
VALOR A EFECTES D’ASSEGURANÇA (€)
___________________________________________________________________ ___________________
MESURES APROXIMADES (en cm)
LLARG
ALT
AMPLE
DIÀMETRE

________________

________________

__________

_______

C) TRAJECTÒRIA COHERENT, CONSOLIDADA I RECONEGUDA: (currículum breu, que englobe l'evolució,
premis o fets destacables)

D) REALITZACIÓ DE L’OBRA SOTA CÀNONS ARTÍSTICS RECONEGUTS: (descripció breu del procés de
realització)

E) TÈCNICA I MESTRATGE EN RELACIÓ AMB EL SABER FER: (descripció breu de la tècnica utilitzada)
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F) CAPACITAT DE L’OBRA PER A TRANSMETRE A LA SOCIETAT VALORS POSITIUS SOBRE L’ARTESANIA:
(descripció breu de la motivació de l’autor)

G) ADAPTACIÓ AL MERCAT I POTENCIALITAT COMERCIAL: (públic al qual va dirigida la peça)

H) DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA:
Fotocòpia de DNI
Memòria tècnica i fotogràfica detallada en suport digital (CD o DVD no regravable) que permeta
l’avaluació dels aspectes assenyalats en els criteris de valoració establits, amb el contingut mínim
següent: títol, descripció (concepte, funcionalitats, materials, mesures), processos i tècniques de
fabricació.
Fotografies de 15 peces diferents representatives de la candidatura presentada.
Aval de la candidatura segons el que es disposa en l'apartat 1. A de les bases de la Convocatòria.
Obra.
La persona participant que firma aquesta sol·licitud accepta les bases de la convocatòria i declara
responsablemente estar al corrent de les seues obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social,
així com que l’obra presentada és original d’acord amb les bases de la convocatòria. Es responsabilitzen així
mateix de la veracitat de les dades subministrades en aquesta sol·licitud de participació.
_______________________________, ____ d _______________ de 2019

Firmat: _________________________________
(nom i cognoms)
CONSORCI DE GESTIÓ DEL CENTRE D’ARTESANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA informa: de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, les dades
personals facilitades per vosaltres seran utilitzades per a la tramitació d'aquesta sol·licitud. La legitimació per al tractament de les vostres dades és el compliment d'obligacions
legals, la realització d'actuacions d'interés públic, o l'exercici de potestats públiques conferides. No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. Podeu exercir els
vostres drets sobre protecció de dades en l'adreça rgpd@centroartesaniacv.com. Podeu consultar la informació addicional sobre protecció de dades en
www.centroartesaniacv.com (Reglament UE 2016/679).
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VI EDICIÓ PREMIS ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA
ANNEX II PREMI TRADICIÓ
A) DADES DEL/DELS PARTICIPANT/S (artesà, artesana, empresa artesana o dos autors en col·laboració)
PARTICIPANT 1 (nom i cognoms) / RAÓ SOCIAL
NÚM. DQA
DATA CAD.
______________________________________________________________________ ________
_____________
DNI/CIF
ADREÇA
ADREÇA ELECTRÒNICA
_______________ ____________________________________________________________ ______________________
LOCALITAT
CP
TELÈFON
OFICI

________________________ _______

____________

_____________________________________

PARTICIPANT 2 (nom i cognoms) / RAÓ SOCIAL
NÚM. DQA
DATA CAD.
______________________________________________________________________ ________
_____________
DNI/CIF
ADREÇA
ADREÇA ELECTRÒNICA
_______________ ____________________________________________________________ ______________________
LOCALITAT
CP
TELÈFON
OFICI

________________________ _______
____________
B) DADES DE L’OBRA AMB QUÈ ES CONCURSA:

_____________________________________

TÍTOL DE L’OBRA
VALOR A EFECTES D’ASSEGURANÇA (€)
_____________________________________________________________________ _________________
MESURES APROXIMADES (en cm)
LLARG
ALT
AMPLE
DIÀMETRE

________________

________________

__________

_______

C) VALOR ARTÍSTIC DE L’OBRA: (descripción breu de l’obra)

D) REALITZACIÓ DE L’OBRA SOTA CÀNONS ARTÍSTICS RECONEGUTS: (descripció breu del procés de
realització)

E) TÈCNICA I MESTRATGE EN RELACIÓ AMB EL SABER FER: (descripció breu de la tècnica utilitzada)
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F) CAPACITAT DE L’OBRA PER A TRANSMETRE A LA SOCIETAT VALORS POSITIUS SOBRE L’ARTESANIA:
(descripció breu de la motivació de l’autor)

G) ADAPTACIÓ AL MERCAT I POTENCIALITAT COMERCIAL: (públic al qual va dirigida la peça)

H) DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA:
Fotocòpia/es de DNI
Memòria tècnica i fotogràfica detallada en suport digital (CD o DVD no regravable) que permeta
l’avaluació dels aspectes assenyalats en els criteris de valoració establits, amb el contingut mínim
següent: títol, descripció (concepte, funcionalitats, materials, mesures), processos i tècniques de
fabricació.
Fotografia d’almenys 1MB de l’obra o col·lecció presentada.
Historial professional de l’artesà, l’artesana, dels artesans o de les artesanes participant/s.
Obra.
Els/les participants que firmen aquesta sol·licitud accepten les bases de la convocatòria i declaren
responsablemente estar al corrent de les seues obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat
Social, així com que l’obra presentada és original d’acord amb les bases de la convocatòria. Es responsabilitzen
així mateix de la veracitat de les dades subministrades en aquesta sol·licitud de participació.

_______________________________, ____ d _______________ de 2019

Firmat: _________________________________ ________________________________
(nom i cognoms)
(nom i cognoms)
CONSORCI DE GESTIÓ DEL CENTRE D’ARTESANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA informa: de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, les dades
personals facilitades per vosaltres seran utilitzades per a la tramitació d'aquesta sol·licitud. La legitimació per al tractament de les vostres dades és el compliment d'obligacions
legals, la realització d'actuacions d'interés públic, o l'exercici de potestats públiques conferides. No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. Podeu exercir els
vostres drets sobre protecció de dades en l'adreça rgpd@centroartesaniacv.com. Podeu consultar la informació addicional sobre protecció de dades en
www.centroartesaniacv.com (Reglament UE 2016/679)
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VI EDICIÓ PREMIS ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA
ANNEX III PREMI AVANTGUARDA
A) DADES DEL/DELS PARTICIPANT/S (artesà, artesana, empresa artesana o dos autors en col·laboració)
PARTICIPANT 1 (nom i cognoms) / RAÓ SOCIAL
NÚM. DQA
DATA CAD.
______________________________________________________________________ ________
___________
DNI/CIF
ADREÇA
ADREÇA ELECTRÒNICA
_______________ ____________________________________________________________ _____________________
LOCALITAT
CP
TELÈFON
OFICI

________________________ _______

____________

_____________________________________

PARTICIPANT 2 (nom i cognoms) / RAÓ SOCIAL
NÚM. DQA
DATA CAD.
______________________________________________________________________ ________
___________
DNI/CIF
ADREÇA
ADREÇA ELECTRÒNICA
_______________ ____________________________________________________________ _____________________
LOCALITAT
CP
TELÈFON
OFICI
________________________ _______
____________ ______________________________________________

B) DADES DE L’OBRA AMB QUÈ ES CONCURSA:
TÍTOL DE L’OBRA
VALOR A EFECTES D’ASSEGURANÇA (€)
_____________________________________________________________________ _________________
MESURES APROXIMADES (en cm)
LLARG
ALT
AMPLE
DIÀMETRE

________________

________________

__________

_______

C) ORIGINALITAT DE L’OBRA: (descripció breu de la motivació de l’autor)

D) IMPACTE VISUAL I ESTÈTIC: (descripció breu de la peça)

E) ADAPTACIÓ O REINTERPRETACIÓ D’UN DISSENY TRADICIONAL EN ELS SEUS ASPECTES FORMALS I/O
FUNCIONALS, I/O LA COL·LABORACIÓ AMB ALTRES SECTORS ARTESANALS O DEL DISSENY: (explicació
breu, si és el cas)
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F) UTILITZACIÓ INNOVADORA DE MATERIALS O PROCESSOS TRADICIONALS: (descripció breu de
materials i procés d’elaboració)

G) QUALITAT TÈCNICA I FORMAL: (descripció breu de la tècnica utilitzada)

H) DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA:
Fotocòpia/es de DNI
Memòria tècnica i fotogràfica detallada en suport digital (CD o DVD no regravable) que permeta
l’avaluació dels aspectes assenyalats en els criteris de valoració establits, amb el contingut mínim següent:
títol, descripció (concepte, funcionalitats, materials, mesures), elements innovadors del producte,
processos i tècniques de fabricació.
Fotografia d’almenys 1MB de l’obra o col·lecció presentada.
Historial professional de l’artesà, l’artesana, dels artesans o de les artesanes participant/s.
Obra.

Els/les participants que firmen aquesta sol·licitud accepten les bases de la convocatòria i declaren
responsablemente estar al corrent de les seues obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social,
així com que l’obra presentada és original d’acord amb les bases de la convocatòria. Es responsabilitzen així
mateix de la veracitat de les dades subministrades en aquesta sol·licitud de participació.

_______________________________, ____ d _______________ de 2019

Firmat: _________________________________ ________________________________
(nom i cognoms)
(nom i cognoms)
CONSORCI DE GESTIÓ DEL CENTRE D’ARTESANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA informa: de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, les
dades personals facilitades per vosaltres seran utilitzades per a la tramitació d'aquesta sol·licitud. La legitimació per al tractament de les vostres dades és el compliment
d'obligacions legals, la realització d'actuacions d'interés públic, o l'exercici de potestats públiques conferides. No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
Podeu exercir els vostres drets sobre protecció de dades en l'adreça rgpd@centroartesaniacv.com. Podeu consultar la informació addicional sobre protecció de dades en
www.centroartesaniacv.com (Reglament UE 2016/679).
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VI EDICIÓ PREMIS ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA
ANNEX IV PREMI INNOVA
A) DADES DEL/DELS PARTICIPANT/S (artesà, artesana, empresa artesana o dos autors en col·laboració)
PARTICIPANT 1 (nom i cognoms) / RAÓ SOCIAL
NÚM. DQA
DATA CAD.
___________________________________________________________________ ________
___________
DNI/CIF
ADREÇA
ADREÇA ELECTRÒNICA
_______________ ________________________________________________________ _________________________
LOCALITAT
CP
TELÈFON
OFICI
________________ _______
______________ _______________________________________________
PARTICIPANT 2 (nom i cognoms) / RAÓ SOCIAL
NÚM. DQA
DATA CAD.
______________________________________________________________________ ________
___________
DNI/CIF
ADREÇA
ADREÇA ELECTRÒNICA
_______________ ____________________________________________________________ _____________________
LOCALITAT
CP
TELÈFON
OFICI
________________________ _______
____________ ______________________________________________

B) DADES DEL PRODUCTE AMB QUÈ ES CONCURSA:
TÍTOL DE L’OBRA
VALOR A EFECTES D’ASSEGURANÇA (€)
____________________________________________________________________
___________________
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE
QUANTITAT
DURABILITAT
FRESC
REQUEREIX MANIPULACIÓ POSTERIOR

_______________ _____________ _____

_________________________

C) LA QUALITAT TÈCNICA I FORMAL DEL PRODUCTE: (descripció breu de la tècnica utilitzada en el procés
d’elaboració)

D) LA REALITZACIÓ SOTA PROCESSOS RECONEGUTS DINS DE L’OFICI: (descripció breu del procés
d’elaboració)

E) LA CAPACITAT DEL PRODUCTE PER A TRANSMETRE A LA SOCIETAT VALORS POSITIUS RELACIONATS
AMB L’ARTESANIA: (descripció breu de la motivació de l’autor)
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F) L’ADAPTACIÓ AL MERCAT I LA POTENCIALITAT COMERCIAL: (públic al qual va dirigit)

G) LA PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE, INCLOSOS ELS ARGUMENTS DE COMUNICACIÓ I DE
PROMOCIÓ: (descripció breu del mode de presentació del producte, embalatge, etc.)

H) DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA:
Fotocòpia/es de DNI
Memòria descriptiva en suport digital (CD o DVD no regravable) on s’inclouran els aspectes assenyalats en
els criteris de valoració establits en les bases de la convocatòria, així com qualsevol altre element de prova
dels mèrits que s’indiquen en la memòria.
Fotografia d’almenys 1MB del producte o col·lecció presentada.
Historial professional de l’artesà, l’artesana o l’empresa artesana participant.
Compromís d’entregar físicament el producte en la data prevista en la convocatòria.

Els/les participants que firmen aquesta sol·licitud accepten les bases de la convocatòria i declaren
responsablemente estar al corrent de les seues obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social,
així com que l’obra presentada és original d’acord amb les bases de la convocatòria. Es responsabilitzen així
mateix de la veracitat de les dades subministrades en aquesta sol·licitud de participació.

_______________________________, ____ d _______________ de 2019

Firmat: _________________________________ ________________________________
(nom i cognoms)
(nom i cognoms)

CONSORCI DE GESTIÓ DEL CENTRE D’ARTESANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA informa: de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, les
dades personals facilitades per vosaltres seran utilitzades per a la tramitació d'aquesta sol·licitud. La legitimació per al tractament de les vostres dades és el compliment
d'obligacions legals, la realització d'actuacions d'interés públic, o l'exercici de potestats públiques conferides. No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
Podeu exercir els vostres drets sobre protecció de dades en l'adreça rgpd@centroartesaniacv.com. Podeu consultar la informació addicional sobre protecció de dades en
www.centroartesaniacv.com (Reglament UE 2016/679).
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VI EDICIÓ PREMIS ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA
ANNEX V PREMI COMUNICA
A) DADES DEL PARTICIPANT (associació, federació, entitat pública o entitat privada)
PARTICIPANT (nom i cognoms) / RAÓ SOCIAL
REPRESENTANT
______________________________________________________________ ___________________________________
DNI/CIF
ADREÇA
ADREÇA ELECTRÒNICA
_________________ _________________________________________________________ ________________________
LOCALITAT
CP
TELÈFON
__________________________ __________
______________

B) DADES DEL PROJECTE AMB QUÈ ES CONCURSA:
TÍTOL DE L’OBRA
VALOR ESTIMAT (€)
______________________________________________________________________ ___________________________
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
ANY
DURACIÓ
SUPORT
SECTOR BENEFICIARI

_______________

___________ _____________________

____________________________________

C) LA POSADA EN VALOR DE L’ARTESANIA, DONANT-LI VISIBILITAT EN UN ENTORN FAVORABLE: (descripción
breu del contingut del projecte i les conseqüències positives d’aquest per a l’artesania)

D) EL CONSUM DEL PRODUCTE ARTESÀ: (descripción breu de la incidència positiva del projecte en el consum
del producte artesà)

E) LA QUALITAT TÈCNICA, ESTÈTICA I FORMAL DE LA CAMPANYA O ACCIÓ DESENVOLUPADA:
(descripció de la campanya o acció desenvolupada)
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F) LA DIFUSSIÓ DE L’ARTESANIA TERRITORIAL: (públic al qual va dirigit i la seua incidència positiva en
l'artesania territorial)

G) LA RESPONSABILITAT SOCIAL I MEDIAMBIENTAL, I LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES COM A VALORS
INTRÍNSECS DE L'ARTESANIA: (descripció breu de la incidència del projecte en aquests aspectes)

H) DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA:
Fotocòpia de CIF
Memòria descriptiva en suport digital (CD o DVD no regravable) on s’inclouran els aspectes assenyalats en
els criteris de valoració establits en les bases de la convocatòria, així com qualsevol altre element de prova
dels mèrits que s’indiquen en la memòria.
Historial breu de l’entitat participant.
Dossier fotogràfic sobre el projecte i el seu desenvolupament.

La persona participant que firma aquesta sol·licitud accepta les bases de la convocatòria i declara
responsablemente estar al corrent de les seues obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social,
així com que l’obra presentada és original d’acord amb les bases de la convocatòria. Es responsabilitzen així
mateix de la veracitat de les dades subministrades en aquesta sol·licitud de participació.
_______________________________, ____ d _______________ de 2019

Firmat: _________________________________
(nom i cognoms)

CONSORCI DE GESTIÓ DEL CENTRE D’ARTESANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA informa: de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, les dades
personals facilitades per vosaltres seran utilitzades per a la tramitació d'aquesta sol·licitud. La legitimació per al tractament de les vostres dades és el compliment d'obligacions
legals, la realització d'actuacions d'interés públic, o l'exercici de potestats públiques conferides. No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. Podeu exercir els
vostres drets sobre protecció de dades en l'adreça rgpd@centroartesaniacv.com. Podeu consultar la informació addicional sobre protecció de dades en
www.centroartesaniacv.com (Reglament UE 2016/679).
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VI EDICIÓ PREMIS ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA
ANNEX VI PREMI NOUS TALENTS
A) DADES DE LA PERSONA PARTICIPANT
PARTICIPANT (nom i cognoms)
CENTRE EDUCATIU
__________________________________________________
______________________________________________
DNI/CIF
ADREÇA
ADREÇA ELECTRÒNICA
______________ ________________________________________________________ __________________________
LOCALITAT
CP
TELÈFON
OFICI
________________________ _______
____________ ______________________________________________

B) IDEA DE PROJECTE: (resum breu del projecte desenvolupat)

C) VIABILITAT DEL PROJECTE: (continuitat del projecte i projecció de mercat)

D) PROTOTIP: (descripció breu de materials, procés i prototip final)

E) PRESENTACIÓ: (descripció breu de la presentació del prototip i projecte)
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F) RESPONSABILITAT SOCIAL I MEDIAMBIENTAL: (descripció breu del compromís del projecte amb aquests
aspectes)

______________________________________
G) DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA:
Fotocòpia de DNI
Memòria descriptiva en suport digital (CD o DVD no regravable) on s’inclouran els aspectes
assenyalats en els criteris de valoració establits en les bases de la convocatòria, així com qualsevol
altre element de prova dels mèrits que s’indiquen en la memòria.
Document acreditatiu de la matriculació en el centre formatiu.
Dossier fotogràfic del projecte i prototip final.
Peça.

La persona participant que firma aquesta sol·licitud accepta les bases de la convocatòria i declara
responsablemente estar al corrent de les seues obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social,
així com que l’obra presentada és original d’acord amb les bases de la convocatòria. Es responsabilitza així
mateix de la veracitat de les dades subministrades en aquesta sol·licitud de participació.

_______________________________, ____ de _______________ de 2019

Firmat: _________________________________
(nom i cognoms)

CONSORCI DE GESTIÓ DEL CENTRE D’ARTESANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA informa: de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, les dades
personals facilitades per vosaltres seran utilitzades per a la tramitació d'aquesta sol·licitud. La legitimació per al tractament de les vostres dades és el compliment d'obligacions
legals, la realització d'actuacions d'interés públic, o l'exercici de potestats públiques conferides. No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. Podeu exercir els
vostres drets sobre protecció de dades en l'adreça rgpd@centroartesaniacv.com. Podeu consultar la informació addicional sobre protecció de dades en
www.centroartesaniacv.com (Reglament UE 2016/679).
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VI EDICIÓ PREMIS ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA
ANNEX VII PREMI DONA ARTESANA
A) DADES DE LA PARTICIPANT (artesana, empresa artesana)
PARTICIPANT (nom i cognoms) / RAÓ SOCIAL
NÚM. DQA
DATA CAD.
____________________________________________________________________ ________
_____________
DNI/CIF
ADREÇA
ADREÇA ELECTRÒNICA
_______________ ____________________________________________________________ ______________________
LOCALITAT
CP
TELÈFON
OFICI
________________________ _______
____________
________________________________________

B) DADES DE L'OBRA REPRESENTATIVA A L'EFECTE D'EXPOSICIÓ:
TÍTOL DE L’OBRA
VALOR A EFECTES D’ASSEGURANÇA (€)
___________________________________________________________________ _________________
MESURES APROXIMADES (en cm)
LLARG
ALT
AMPLE
DIÀMETRE

________________

________________

__________

_______

C) QUALITAT TÈCNICA I FORMAL: (descripció breu del producte o col·lecció representativa presentada)

D) ADAPTACIÓ AL MERCAT I POTENCIALITAT COMERCIAL:

E) COMPROMÍS AMB L'EVOLUCIÓ DE L'ARTESANIA CONTEMPORÀNIA, I AMB LA DIFUSIÓ, PROMOCIÓ I
PEDAGOGIA DE L'ARTESANIA COM A PRÀCTICA CREATIVA: (resum breu de les iniciatives, si és el cas,
dutes a terme. Cursos, tallers, exposicions, etc.)
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F) COMPROMÍS AMB LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR:

G) PRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ DE PRODUCTE: (descripción breu)

H) DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA:
Fotocòpia de DNI
Memòria descriptiva en suport digital (CD o DVD no regravable) on s’inclouran els aspectes
assenyalats en els criteris de valoració establits en les bases de la convocatòria, així com qualsevol
altre element de prova dels mèrits que s’indiquen en la memòria.
Historial professional de l’artesana participant.
Fotografia d’almenys 1MB de l’obra/producte o col·lecció presentada.
Peça/producte representatiu de l’activitat de l’artesana/empresa artesana.

La participant que firma aquesta sol·licitud accepta les bases de la convocatòria i declara responsablemente
estar al corrent de les seues obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, així com que l’obra
presentada és original d’acord amb les bases de la convocatòria. Es responsabilitza així mateix de la veracitat
de les dades subministrades en aquesta sol·licitud de participació.

_______________________________, ____ d _______________ de 2019

Firmat: _____________________________________
(nom i cognoms)
CONSORCI DE GESTIÓ DEL CENTRE D’ARTESANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA informa: de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, les
dades personals facilitades per vosaltres seran utilitzades per a la tramitació d'aquesta sol·licitud. La legitimació per al tractament de les vostres dades és el compliment
d'obligacions legals, la realització d'actuacions d'interés públic, o l'exercici de potestats públiques conferides. No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
Podeu exercir els vostres drets sobre protecció de dades en l'adreça rgpd@centroartesaniacv.com. Podeu consultar la informació addicional sobre protecció de dades en
www.centroartesaniacv.com (Reglament UE 2016/679).
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