
BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE

MARXES DE PROCESSÓ «VILA DE L'ALCÚDIA» 2023

Article 1. OBJECTE I FINALITAT

L'Excel·lentíssim  Ajuntament  de  l’Alcúdia,  en  col·laboració  amb  l'Associació  Musical  la

Filharmònica Alcudiana i la Junta Central de Confraries, han decidit recolzar la cultura impulsant la

composició musical inspirada en la Setmana Santa Alcudiana, per tal de difondre les nostres festes i

estimular la creativitat dels compositors en aquest gènere musical.

La finalitat d’aquestes bases i convocatòria es regular la concessió del premi que convoca

l’Ajuntament de l’Alcúdia,  en col·laboració amb l'Associació Musical la Filharmònica Alcudiana i la

Junta Central de Confraries, del I Concurs Nacional de Composició de Marxes de processó “Vila de

l’Alcúdia” 2023.

Tot el  que no s’especifiqui  en aquestes bases quedarà establert  per l’Ordenança general

reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de l’Alcúdia, aprovada pel Ple el 22 de

febrer de 2022 i publicat al BOP de València núm. 77 de 25/04/2022, i per la normativa vigent en

matèria de subvencions.

Article 2. PROCEDIMENT

El premi objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva,

entre  les  persones  aspirants  a  aquestes,  que  reunisquen  els  requisits  establerts  a  l'article  3

d’aquestes bases abans de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Article 3. CONDICIONS D’ADMISSIÓ D’ASPIRANTS

1. Podran concórrer al concurs tots els compositors i compositores de nacionalitat espanyola

que ho desitgen, sense límit d’edat. 

2. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries en hisenda i davant de

la Seguretat Social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant declaració responsable.

Pàgina 1 de 12



4. Estar  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  davant  l’Ajuntament  de

l’Alcúdia, fet que es comprovarà d’ofici.

Article 4. REQUISITS DE LES COMPOSICIONS OBJECTE DEL CONCURS

1. Les composicions hauran de ser originals i inèdites, i no poden haver estat estrenades abans

de la decisió del jurat del present concurs. L’incompliment d’aquest requisit serà motiu de

desqualificació de l'obra. 

2. L’exclusivitat de l’estrena de la marxa guanyadora correrà a càrrec de la Banda Simfònica

Filharmònica Alcudiana. 

3. La durada de l'obra estarà compresa entre quatre i sis minuts. 

4. Cada participant podrà presentar a concurs sols una marxa. 

5. Tot  i  que  l’estructura  i  l’estil  són  lliures,  es  tindrà  en  compte  que  el  caràcter  s’ajuste  a

l’estètica de les processons, i que siga una peça adient per desfilar. La plantilla s’ajustarà a la

que  apareix  a  l’Annex  I.  El  títol  de  la  composició,  que  haurà  d’aparèixer  en  totes  les

partitures, serà obligatòriament “Setmana Santa Alcudiana”.

Article 5. QUANTITAT PREMI

S'estableix un únic premi dotat amb 3.000,00 €, atorgat per l'Ajuntament de l’Alcúdia, així

com diploma acreditatiu. L'import del premi serà objecte de la retenció corresponent prevista a la

normativa que regule el I.R.P.F. 

Article 6. COMPATIBILITAT DELS PREMIS

Els premis concedits en virtut d’aquesta convocatòria seran compatibles amb altre tipus de

subvenció o ajuda.
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Article 7. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. DOCUMENTS A ANNEXAR-HI

El  lliurament  de  la  documentació  es  farà  per  enviament  postal  certificat  dirigit  a

l’Exceletíssim Ajuntament de l’Alcúdia, C/ Pintor Vergara 28, l’Alcúdia, CP 46250 (València). El

termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 31 de gener de 2023, a les 14:00 hores.

  Els/les concursants presentaran, en sobre gran tancat identificat amb el nom del concurs i

amb  un  lema  o  pseudònim  (no  podrà  constar  en  cap  lloc  el  nom  del  participant),  la  següent

documentació:

1. Tres  còpies  impreses  de  la  partitura  completa  de  director,  degudament

enquadernades i en format A4.

2. La partitura de director més les parts individuals de cada instrument en format

PDF, així com un arxiu àudio MP3 de l’obra, tot annexat en un CD o dispositiu

alternatiu d’emmagatzematge. 

3. En l’interior  del  sobre  gran,  haurà  d’haver-ne  un altre  més menut  amb el

mateix lema, el qual contindrà la informació següent de l’aspirant: 

✔ Justificant del pagament de la inscripció de 50,00 €, la qual s’ha de

realitzar en el següent compte bancari «ES73 0049 4608 6322 1000

0011» indicant com a concepte “Quota d’Inscripció Concurs Marxes

de Processó “Vila de l’Alcúdia” 2023.  El termini per a efectuar el

pagament serà de l’1 al 31 de gener de 2023.

✔ Fotocòpia del DNI o del Passaport.

✔ Declaració jurada (Annex II). 
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Article 8. PUBLICITAT DEL PREMI

La present convocatòria, així com la resta d'informació d’interès general relacionada amb el

procediment,  es  farà  pública  en  el  tauler  d'anuncis  de  l'Ajuntament  i  en  la  pàgina  web  de

l'Ajuntament de l'Alcúdia (www.lalcudia.com).

Segons allò establert en l'article 23 de la Llei General de Subvencions, es publicaran en la

BDNS i un extracte de les mateixes s'inseriran en el Butlletí Oficial de la Província de València. La

publicació  de les convocatòries es canalitzarà a través de la BDNS.

La resolució serà publicada en la BDNS abans que finalitzi el mes següent al de la seua

producció segons l'art.5 RD 130/2019, de 8 de març, i s'utilitzaran altres mitjans que asseguren la

publicitat de les persones beneficiàries d'aquestes, com per exemple la seu electrònica i el Portal de

Transparència.

No serà necessària la publicació de les dades de la persona beneficiària quan, en raó de

l'objecte  de  la  subvenció,  pugui  ser  contrària  al  respecte  i  salvaguarda  de  l'honor,  la  intimitat

personal, i familiar de les persones físiques en virtut del qual s'estableix en la Llei orgànica 1/1982,

de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia

Imatge, i haja sigut previst en la seua normativa reguladora.

Article 9. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

La Comissió de valoració estarà composta per:

– President: l’alcalde o la persona en qui delegui, amb veu i vot.

– Vocal: compositor/a, directors/a o músic professional d’acreditat prestigi, amb veu

i vot.

– Vocal: compositor/a, directors/a o músic professional d’acreditat prestigi, amb veu

i vot.

– Vocal: compositor/a, directors/a o músic professional d’acreditat prestigi, amb veu

i vot.

– Secretari: tècnic de cultura l’Alcúdia o la persona en qui delegui, amb veu i vot.
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Correspondrà  a  l'Alcalde  mitjançant  Decret,  la  designació  dels  integrants  de  la  comissió

d'avaluació que és publicarà a la web municipal i  tauler  d’anuncis juntament amb la resta de la

documentació  perquè  els  interessats  puguin  presentar  al·legacions  per  causa  de  recusació  o

abstenció regulat en l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015,  d’1d’octubre,de règim del sector públic.

La Comissió, després d’estudiar les sol·licituds i la documentació presentada, redactarà la

corresponent acta i emetrà una proposta de resolució a fi que l’aprovi l’òrgan competent.

Article  10. ÒRGANS  COMPETENTS  PER  A  LA  INSTRUCCIÓ  I  LA  RESOLUCIÓ  DEL

PROCEDIMENT.

L’òrgan  instructor  és  la  regidoria  de  Cultura  de  l’Alcúdia,  i  realitzarà  la  corresponent

certificació de comprovació i aprovació dels documents.

La  Comissió  de  Valoració  que  es  recull  en  l’article  9  d’aquestes  Bases,  estudiarà  el

compliment dels requisits de les sol·licituds presentades.

La competència per a concedir els premis o les subvencions correspon a l’Alcaldia, sense

perjudici que delegui aquesta atribució en els termes previstos en la legislació de règim local.

La instrucció del procediment serà la següent:  una vegada avaluades per la Comissió de

Valoració s’emetrà informe que serà elevat a l’òrgan instructor. Este dictarà resolució provisional que

serà publicada als efectes de l’art. 13 de la present convocatòria. Els interessats tindran 5 dies hàbils

des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució per a esmenar i/o efectuar les al·legacions que

consideren oportunes.  En cas  de que l’interessat  no esmeni  se li  tindrà per  desistit  de la  seua

sol·licitud. Una vegada transcorregut el termini anterior la Comissió de Valoració tornarà a emetre un

informe amb la proposta definitiva que serà elevada a l’Alcaldia o l’òrgan en qui delegui per a la seua

aprovació que posa fi a la via administrativa.

 

En  cas  que  no  se  presenten  al·legacions  la  proposta  provisional  serà  elevada  com  a

definitiva.

La  resolució  de  concessió  ha  de  incloure  la  relació  de  persones  beneficiàries,  l’activitat

subvencionada, l’import concedit, així com també les sol·licituds desestimades, amb la indicació del

motiu de desestimació.
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Article 11. TERMINI DE RESOLUCIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI.

El nom del  compositor  o compositora de la marxa guanyadora es publicarà a la  web de

l’Ajuntament el dia 24 de febrer de 2023. L’estrena, a càrrec de la Filharmònica Alcudiana, tindrà lloc

el dia 4 de març en la Processó Diocesana de l’Alcúdia 2023. En el Concert de Primavera previst per

al mes d’abril, la Banda Simfònica de la Filharmònica Alcudiana inclourà dita marxa en el programa, i

es farà el lliurament del premi a la persona guanyadora.

És  obligació  del  beneficiari  la  participació  i  l’acceptació  de  la  publicació  de  les  imatges

d’aquest acte. 

Article 12. NOTIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ.

La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d’acord amb el que

preveuen en l’ article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les

administracions públiques.

L’Ajuntament entendrà acceptat el premi per les persones beneficiàries si transcorreguts 5

dies des de la seua recepció la persona interessada de què es tracte no exercita un acte en contra.

Article 13. PAGAMENT DEL PREMI

El  pagament  del  premi  s’efectuarà  mitjançant  transferència  bancària  al  compte  corrent

titularitat de la persona beneficiària de la subvenció.

Article 14. JUSTIFICACIÓ

Les  subvencions  que  es  concedisquen  en  atenció  a  la  concurrència  d’una  determinada

situació en el perceptor o perceptora no requeriran altra justificació que l’acreditació per qualsevol

mitjà admissible en dret d’aquesta situació prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls

que pogueren establir-se per a verificar que hi existeix.
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Article 15. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Les persones beneficiàries tindran les obligacions següents:

a) Haver realitzat les accions premiades.

b) Justificar  el  compliment  dels  requisits  i  les  condicions,  així  com la  realització  de

l’activitat  i  el  compliment  de  la  finalitat  que  determinen  la  concessió  o  gaudi  de  la

subvenció.

c) Sotmetre’s  a  les  actuacions  de  control  i  comprovació  que  pot  efectuar  l’òrgan

concedent o l’entitat col·laboradora.

d) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en l’article 37 de la Llei general

de subvencions i concordants.

e) Complir amb les obligacions de difusió establides en l’article 18.4 de la Llei General

de Subvencions.

Article  16. RÈGIM  GENERAL  DE  GARANTIES  A  FAVOR  DE  L’ÒRGAN  CONCEDENT,

PAGAMENTS ANTICIPATS I ABONAMENTS EN COMPTES

No  es  determina  l’obligació  d’efectuar  cap  garantia  ni  es  faran  pagaments  a  compte  o

anticipats de la subvenció.

Article 17. MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ, MINORACIÓ I REINTEGRAMENT DE L’AJUDA

Les circumstàncies que, com a conseqüència de l’alteració de les condicions tingudes en

compte per a la concessió de la subvenció, podran donar lloc a la modificació de la resolució.

Si les dades presentades per la persona interessada no foren certes, haurà de reintegrar les

quantitats percebudes amb els corresponents interessos de demora des del pagament del premi fins

a la data que s’acordi la procedència del reintegrament o la data que el deutor o deutora ingressi el

reintegrament si és anterior a aquesta, en els casos següents:

• Obtenció del premi sense reunir les condicions.

• Incompliment total o parcial de l’activitat que va motivar la concessió de la subvenció o dels

requisits que la van justificar.

• Obstrucció  o  negativa  a  les  actuacions  de  comprovació  i  control  financer  de  l’òrgan

encarregat de la fiscalització de la subvenció per part de la persona beneficiària.
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• Unes altres causes de reintegrament previstes en la Llei general de subvencions.

• Quan  la  persona  beneficiària  haja  rebut  unes  altres  subvencions  incompatibles  amb

l’atorgada, sense haver renunciat a aquesta.

Les  quantitats  a  reintegrar  tindran  la  consideració  d’ingressos  de  dret  públic  resultant

d’aplicació per a cobrar el que preveu la Llei general pressupostària.

El període d’ingrés en via voluntària serà el que s’estableix, amb caràcter general, per als

ingressos  directes.  Si  no  s’ingressaren  dins  d’aquest  període,  es  procedirà  per  via  de

constrenyiment.

Els procediments per a l’exigència del reintegrament de les subvencions o premis tindran

sempre caràcter administratiu.

Article 18. INFRACCIONS I SANCIONS

Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i omissions

tipificades en l’article 53 i següents de la Llei general de subvencions i seran sancionables, fins i tot,

a títol de simple negligència.

Les infraccions i les sancions que s’aplicaran a les persones infractores es classifiquen en

lleus,  greus  o  molt  greus  de  conformitat  amb  el  que  preveu  el  títol  IV  de  la  Llei  general  de

subvencions.

Article 19. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades subministrades per la persona interessada poden quedar incorporades en un fitxer

automatitzat que constitueix la base de dades corresponent a aquest  tipus de personal d’aquest

Ajuntament,  de conformitat  amb la Llei  Orgànica 15/1999,  de 13 de desembre,  de Protecció de

Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova

el  Reglament  de  Desenvolupament  de  la  LOPD.  El  fitxer  queda  sota  la  responsabilitat  de

l’Ajuntament de l’Alcúdia (C/ Pintor Vergara, 28, 46250 l’Alcúdia).

La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de la base de dades

de contractació d’aquest personal. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de

protecció  que  estableix  el  Real  Decret  1720/2007,  de  21  de  desembre,  pel  qual  s’aprova  el
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Reglament de Desenvolupament de la LOPD, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries

per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació cancel·lació i

oposició, en compliment del que estableix la LOPD, l’Ajuntament de l’Alcúdia o per correu electrònic

ajuntament@lalcudia.com.  En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues

dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de

protecció de dades en: dpd@lalcudia.com 

Amb independència que els drets de propietat de l'obra són de l'autor, aquest es compromet

a fer constar en qualsevol  edició i  publicació de la mateixa, que l'obra ha estat  guanyadora del

Concurs Nacional de Composició de Marxes de Processó “Vila de l’Alcúdia” 2023, frase que haurà

de constar com a subtítol de la marxa.

Les còpies i la resta de la documentació de les obres no premiades podran ser retirades pels

autors o autores abans del 31 de març de 2023. Aquella persona que ho sol·licite, se li podrà enviar

per  correu  postal.  A  partir  d’aquesta  data,  les  obres  passaran  a  formar  part  de  l’arxiu  de  la

Filharmònica Alcudiana.

Article 20. APLICACIÓ COMPTABLE

Les  bases  i  la  convocatòria  d’aquests  Premis  va  a  càrrec  de  la  partida  pressupostària

33400.22601 “DESPESES DIVERSES CULTURA I MÚSICA” amb un màxim de 3.000,00 €, des de

l’aplicació pressupostària  esmentada més amunt,  del  Pressupost  Municipal  de Despeses  per al

2022.

Article 21. RECURSOS

Contra  les  presents  bases  específiques  i  resolució  definitiva,  que  posa  fi  a  la  via

administrativa,  podrà  interposar-se  un  recurs  contenciós  administratiu  davant  dels  jutjats  de

contenciós administratiu de València, dins del termini de dos mesos  comptats des de l’endemà de la

seua publicació i, potestativament, podrà interposar-se  un recurs de reposició davant d’Alcaldia, en

el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seua publicació, tot això de conformitat amb el

que  estableixen  els  articles  112,  123  i  124  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  procediment

administratiu  comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13

de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Pàgina 9 de 12



Article 22. DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. NORMATIVA D’APLICACIÓ

En tot el que no estigui expressament previst en aquestes bases serà aplicable l’Ordenança

general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de l’Alcúdia, aprovada pel Ple el

23  de  febrer  de 2022,  i  la  Llei  38/2003,  de 17  de  novembre,  general  de subvencions i  el  seu

reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
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ANNEX I 

PLANTILLA

Partitura de director

Flautí (opcional)

Flauta 1

Flauta 2

Oboè 1

Oboè 2

Fagot 1

Fagot 2

Requint (opcional)

Clarinet Principal 

Clarinet 1

Clarinet 2

Clarinet 3

Clarinet baix (opcional)

Saxòfon Alt 1

Saxòfon Alt 2

Saxòfon Tenor 1

Saxòfon Tenor 2

Saxòfon Baríton  

Trompa en Fa 1 

Trompa en Fa 2 

Trompa en Fa 3

Trompa en Fa 4 

Fiscorn (opcional)

Trompeta 1

Trompeta 2

Trompeta 3

Trombó 1

Trombó 2

Trombó 3 

Bombardí 1

Bombardí 2 

Tuba

Percussió: Caixa, Bombo i Plats (obligatòriament) 

Els  instruments  opcionals,  així  com  els  instruments  de  percussió  addicionals  que  cada  compositor/a

considere, hauran d’aparèixer a defecte en altres parts, en el cas que aquests tinguen alguna participació la

falta de la qual puga afectar al resultat final de l’obra. S’ha de tindre en compte que la marxa s’interpretarà,

quasi exclusivament, al carrer.
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ANNEX II - INSTÀNCIA

Jo,_________________________________________________________,  amb  DNI

____________________________________________________,  i  amb  domicili  en

_______________________________,  telèfon_________,  correu  electrònic

______________________________ autor/a de l’obra que es presenta a aquest concurs amb el

lema  o  pseudònim

_______________________________________________________________________

DECLARE

1. Que l’obra presentada és original, inèdita, i que no s’ha interpretat en cap ocasió.

2. Que conec i accepte expressament les bases del Concurs Nacional de Marxes de Processó

“Vila de l’Alcúdia” 2023. 

3. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

4. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries en hisenda i davant de la

Seguretat Social.

5. Estar  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  davant  l’Ajuntament  de

l’Alcúdia, fet que es comprovarà d’ofici.

En _________________, a _____ de ______________________ de 20____

Signatura de l’autor/a

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals L'Ajuntament

de l'Alcúdia  l'informa  que  les  dades  de  caràcter  personal  que  ens  proporciona emplenant  el  present  formulari  seran  tractades  per

l'Ajuntament de l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la

sol·licitud de subvencions. Com a usuari/a i  interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de

l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals

i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vostè podrà exercir

els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar

una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de

l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com
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