
 

 
 

 
XVI  MOSTRA  DE  TEATRE  AMATEUR  “ALTEATRE”  ‐  Altea  2018 
 
I.  OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1 L'Ajuntament d'Altea, conjuntament amb el grup de teatre d'Altea Pla i Revés organitzen 
ALTEATRE,  convoca  el  XVI  Mostra  de  Teatre  Amateur  “Alteatre”,  a  fi  de  fomentar  el 
desenvolupament de les arts escèniques entre grups de teatre no professionals. El certamen se 
celebrarà en l'auditori a l'aire lliure Plaça de l’Aigua (C/ Pont de Moncau, 23) durant els dies 7, 
14 i 21 de juliol de 2018, a les 21.00 h. La clausura i lliurament de premis tindrà lloc el 28 de 
juliol de 2018, a les 21.00 h, amb una representació a càrrec de Pla i Revés. 
 
 
II. PARTICIPANTS 
 
2.1  Podran  participar  en  aquest  certamen  tots  els  grups  de  teatre  aficionat  d'adults,  no 
professionals, que es troben legalment constituïts com a associació sense ànim lucratiu i que 
disposen del corresponent Codi d'Identificació Fiscal (CIF). 
 
2.2  Cada  grup  podrà  presentar  a  concurs  les  obres  que  desitge  (s'haurà  de  presentar  una 
sol∙licitud per cada obra), encara que només podrà ser‐li seleccionada una obra, la durada de 
la  qual  podrà  oscil∙lar  entre  75  i  100  minuts.  Totes  les  representacions  hauran  de 
desenvolupar‐se en castellà o valencià. 
 
 
III. INSCRIPCIÓ 
 
3.1  Els  grups  que  desitgen  participar  hauran  de  lliurar  la  següent  documentació,  que  serà 
obligatòria i excloent: 

a)  Sol∙licitud conforme al model normalitzat 
b)  Fotocòpia del DNI del representant 
c)  Fotocòpia del registre legal de l'associació 
d)  Fotocòpia del CIF del grup 
e)  Declaració  jurada  del  representant  acreditant  la  no  professionalitat  ni  vinculació 
professional al món del teatre, per part del grup i actors (incloure relació nominal dels 
actors) 
f)  Trajectòria del grup en els últims tres anys 
g)  Text íntegre o guió complet de l'obra a representar 
h)  Cartell de l'obra (en format JPG o enllaç digital) 
i)  Dossier de l'obra: sinopsi, fitxa tècnica i fitxa artística (assegurar‐se d'incloure dades 
de repartiment, adreça, muntatge, durada, etc.) 
j)  Vídeo  de  la  representació  completa  de  l'obra:  2  exemplars  en DVD/CD  en  format 
AVI/MP4  o  bé  enllaç  digital  (streaming  on‐line  [YouTube,  Vimeo,  etc]  o  transmissió 

d'arxius/emmagatzematge en el núvol [TransferNow, WeTransfer, Ydray, etc]) 
k)  Opcional:  Retalls  de  premsa,  fotografies,  crítiques  o  qualsevol  documentació  que 
estimen oportuna. 
 
 

 
 



 

 
 

 
3.2  La  sol∙licitud  s'haurà  de  formalitzar  de  forma  telemàtica,  a  través  de 
www.alteacultural.com  (enllaç  directe:  goo.gl/hrglhd).  La  documentació  podrà  presentar‐se 
telemàtica  o  físicament.  Finalitzat  el  tràmit  telemàtic,  rebrà  per  correu  electrònic  la  seua 
sol∙licitud,  en  arxiu  adjunt  PDF,  el  qual  haurà  d'imprimir  i  signar  pel  representant  legal,  i 
seguidament  enviar‐ho  al  costat  de  tota  la  documentació  que  no  haja  sigut  presentada 
telemàticament a: Casa de Cultura d'Altea, Ref.: Alteatre 2018, C/ Pont de Moncau, 14,03590 
Altea (Alacant) o a través de qualssevol dels mitjans establits en l'art. 38 de la Ley 30/1992. 
 
Per a qualsevol dubte referent a l'emplenament de la sol∙licitud es podrà consultar per correu 
electrònic a 400@altea.es o telefònicament en horari de dilluns a dijous de 17:30 a 21:30 h en 
el tel. 96 584 28 53. 
 
3.3 El termini per a la presentació de sol∙licituds i documentació finalitzarà el dia 28 de març 
de 2018. 
 
 
IV. SELECCIÓ DE PARTICIPANTS 
 
4.1 Un  comité de  selecció nomenat per  l'organització  triarà entre  tots els  grups  sol∙licitants, 
d'acord amb la documentació rebuda, un total de TRES grups participants, així com els grups 
suplents  que  considere oportú. Aquesta  selecció  es  comunicarà  als  grups  seleccionats  i  serà 
inapel∙lable. 
 
4.2 Els grups seleccionats disposaran de cinc dies hàbils des que se'ls comunica la seua selecció 
per a declinar la seua participació, cas contrari es donarà per confirmada la seua assistència al 
certamen.  L'assignació  de  dates  d'actuació  serà  establida  per  l'organització,  consultades 
prèviament les preferències de tots els grups. En cas de ser necessari s'assignaran per sorteig 
públic. 
 
 
V. CERTAMEN 
 
5.1  Les  representacions  tindran  lloc  en  l'auditori  a  l'aire  lliure Plaça  de  l’Aigua  (C/  Pont  de 
Moncau, 23) en  les dates  i horari que seran publicades amb la deguda antelació. S'adjunta a 
aquestes bases fitxa amb les dades bàsiques de l'espai escènic i instal∙lacions disponibles. En el 
cas de muntatges de major complexitat, els mitjans seran a càrrec del grup seleccionat.  
 
5.2 Les obres hauran de ser representades sense canvis de text pel que fa a l'enviat juntament 
amb la sol∙licitud i amb el repartiment inclòs en la fitxa tècnica i artística de l'obra. Qualsevol 
modificació  d'aquests  elements  podrà  ser  motiu  de  desqualificació  si  prèviament  no  s'ha 
comunicat i consensuat amb l'organització. 
 
5.3  Les  obres  amb  drets  d'autor  haurà  de  comptar  amb  la  corresponent autorització de la 
SGAE,  no  fent‐se  responsable  l'organització  del  certamen  del  seu incompliment. 
 
5.4  L'organització  no  facilitarà  elements  escenogràfics  de  cap  tipus.  Les  labors  de 
càrrega/descarrega i muntatge/desmuntatge de decorats, utillatge teatral i escenografia seran 
a càrrec dels grups participants. 
 



 

 
 

 
 
5.5  La  participació  en  el  Certamen  implica  l'acceptació  expressa  per  part  dels  grups  que  les 
representacions  puguen  ser  gravades  en  vídeo  íntegrament  i/o  fotografiades  amb  finalitats 
exclusivament d'arxiu  i  publicitat del  certamen. No es deriva en  cap  cas qualsevol  altre dret 
d'ús  per  part  de  l'organització  ni  s'autoritza  la  seua  difusió  total  o  parcial  sense  el  permís 
exprés i per escrit de cada grup participant. 
 
 
VI. JURAT I PREMIS 
 
6.1 El jurat del Certamen estarà compost per les següents persones: 

‐ L'Alcalde‐President de l'Ajuntament d'Altea o persona en qui delegue 
‐ Regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Altea o persona en qui delegue 
‐ Un representant designat per la Federació Valenciana de Teatre Amateur 
‐ Dos representants del món de la cultura de reconegut prestigi 
‐ Tres membres del grup de teatre Pla i Revés 
‐ Un/a Tècnic/a de l'Ajuntament d'Altea, que actuarà de Secretari/a 

 
6.2 El jurat concedirà els premis establits per al Certamen, consistents en: 

‐ Primer Premi al Millor Espectacle: 1.000,00 € 
‐ Dos premis als grups restants dotats de 700,00 € cadasun  
‐ Mencions: 

∙ Millor Direcció 
∙ Millor Escenografia 
∙ Millor Interpretació Femenina 
∙ Millor Interpretació Masculina 

 
6.3 La decisió del Jurat es farà públic en l'acte de clausura i lliurament de premis. Les decisions 
del Jurat seran inapel∙lables. Qualsevol premi podrà ser declarat desert si així ho decideixen els 
membres del Jurat. Els premis no podran ser compartits. El Jurat es reserva el dret de poder 
atorgar Distincions Especials, per diferents conceptes, si així ho veuen oportú. 
 
6.4  El  públic  assistent  participarà  puntuant  d'1  a  10  cada  representació.  Aquesta  valoració 
quedarà custodiada per el/la secretari/a de el Jurat i es donarà a conèixer en la Clausura com a 
“Premi del Públic al Millor Espectacle”. 
 
6.5  La  Federació  de  Teatre  Amateur  de  la  Comunitat  Valenciana  lliurarà  una  subvenció 
addicional a cadascun dels grups actuants que es troben federats  i al corrent de  les quotes  i 
obligacions amb aquesta Federació. 
 
 
VII. ALTRES 
 
7.1  La documentació  aportada per  cada  grup  romandrà en poder de  l'organització  i  no  serà 
retornada. 
 
7.2 El grup seleccionat que finalment no participara per causes no oficialment justificades serà 
exclòs  indefinidament per a  futures edicions d'aquest certamen. Així mateix podrà ser motiu 
d'exclusió d'altres convocatòries de l'Ajuntament d'Altea. 
 



 

 
 

 
7.3  La  presentació  de  la  sol∙licitud  de  participació  implica  expressament  l'acceptació  de  les 
presents bases íntegrament. 
 
7.4 Qualsevol circumstància no prevista en les presents bases serà resolta per l'organització del 
Certamen, les decisions del qual seran inapel∙lables. 
 
 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
ANNEX 

FITXA TÈCNICA ALTEATRE 
 
Auditori     Plaça de l’Aigua (C/ Pont de Moncau, 23)  
      Auditori a l’aire lliure amb dotació tècnica 
 
Aforament     250 persones aprox. 
 
Dotac. tècnica     Escenari 

‐ 8 x 5 m. (tarimes modulars sobre potes telescòpiques d'alumini de 
0,80 cm. d'alt, resistència 750 kg/m1 [tarimes 2x1m]) 

‐ Estructura quadrada perimètrica a 5 m. alt per a il∙luminació  
‐ Càmera Negra a l’Alemanya. 

 

      Il∙luminació 
‐ 24 canals de dimmer     
‐ 8 parled 3w 
‐ 8 par source (multipar) 
‐ 4 recortes 15/30º 750w 
‐ 8 pc 1000w 
‐ 4 panorames asimètrics 1000w (2 llum sala) 
‐ 1 Taula d’il∙luminación 24‐nicols 

 

So 
‐ Sistema complet de so amb microfonia ambient 
‐ Taula de so yamaha 01V96 
‐ 1 Doble cd 
‐ 4 monitors d’escenari 
 

Personal 
‐ 1 Tècnic de so 
‐ 1 Tècnic d’il∙luminació 
‐ Personal de l’organització per a col∙laborar amb el muntatge 

 
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

 
 

Més info: 
Casa de Cultura d’Altea 
C/ Pont de Moncau, 14 
03590 Altea (Alacant) 
Tel. 96 584 28 53 
Horari: Dilluns a dijous: 17:30 – 21:30 h 

Bases i sol∙licituds: 
∙ www.alteacultural.com  
∙ goo.gl/hRgLHD [enllaç directe]  
 
E‐mail: 400@altea.es 

 


