
 

 
 

 

XVII MOSTRA  DE  TEATRE  AMATEUR  “ALTEATRE”  ‐  Altea  2019 
 
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  XVII  Mostra  de  Teatre  Amateur  “Alteatre”,  a  fi  de  fomentar  el 
desenvolupament de les arts escèniques entre grups de teatre no professionals. La mostra se 
celebrarà en l'auditori a l'aire lliure Plaça de l’Aigua (C/ Pont de Moncau, 23) durant els dies 6, 
13, 20 i 27 de juliol de 2018, a les 21.00 h. La clausura tindrà lloc el 28 de juliol de 2019, a les 
21.00 h, amb una representació a càrrec de Pla i Revés. 
 

 

II. PARTICIPANTS 
 
2.1  Podran  participar  en  aquesta  mostra  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 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 La sol∙licitud de participació podrà realitzar‐se fins al 8 de març de 2019 exclusivament de 
forma  telemàtica,  a  través  de  www.alteacultural.com  (enllaç  directe:  goo.gl/vpRWuh). 
Finalitzat el tràmit telemàtic, instantàniament rebrà per correu electrònic resguard de la seua 
sol∙licitud, com a justificant de la seua presentació. 
 
3.2  En el  procés de  sol∙licitud haurà d'aportar‐se  la  següent documentació,  també de  forma 
telemàtica, que serà obligatòria i excloent:  
 

Documentació  Format  Nom de l’arxiu 

1.  Fotocòpia del DNI del representant PDF, JPG  1.DNI ‐ [GRUP] 

2.  Fotocòpia del registre legal de l’associació (qualsevol 
document acreditatiu de trobar‐se en el corresponent registre 
d'associacions) 

PDF, JPG  2.REGISTRO ‐ [GRUP]

3. Fotocòpia del CIF del grup  PDF, JPG  3.CIF ‐ [GRUP] 

4. Declaració jurada del representant (acreditant la no 
professionalitat ni vinculació professional al món del teatre, per part del 
grup i actors (incloure relació  actors]) [Veure ANNEX II]

PDF, JPG  4.DECLARACION ‐ [GRUP]

5. Trajectòria del grup en els últims tres anys  PDF, DOC, 
DOCX 

5.TRAYECTORIA ‐ [GRUP]

6. Text íntegre o guió complet de l’obra a representar  PDF, DOC, 
DOCX 

6.TEXTO [OBRA] ‐ [GRUP]

7. Cartell de l’obra   JPG 
(300ppp) 

7.CARTEL [OBRA] ‐ [GRUP]

8. Dossier  de  l’obra:  sinopsi,  fitxa  tècnica  i   fitxa  artística 
(assegurar‐se d'incloure dades de repartiment, adreça, muntatge, 
durada, etc.) 

PDF, DOC, 
DOCX  
ZIP, RAR * 

8.DOSSIER [OBRA] ‐ [GRUP]

http://goo.gl/vpRWuh


 

 
 

9. Vídeo de la representació completa de l’obra   MP4 (H264) 
amb enllaç 
digital ** 

9.VIDEO [OBRA] ‐ [GRUP]

10. Opcional: Retalls de premsa, fotografies, crítiques o 
qualsevol documentació que estimen oportuna. 

PDF, JPG, 
DOC, DOCX 
ZIP, RAR * 

10.OPCIONAL ‐ [GRUP]

 

Nota:  La  grandària màxima d'arxiu  per  a  cada document no podrà  superar  els  5 MB,  excepte per  als  docs.  núm.  7 
(cartell) i núm. 10 (opcionals) que serà de 10 MB i el doc. núm. 9 (vídeo) que serà de 4 GB. El format dels arxius haurà 
d'ajustar‐se a un dels indicats. Així mateix, els arxius hauran de carregar‐se havent de canviar‐se de nom amb el nom 
d'arxiu  indicat  (“[OBRA]”  i/o  “[GRUP]”  haurà  de  reemplaçar‐se  pel  respectiu  nom  de  l'obra  i/o  nom  del  grup  de 
teatre). 
 

* Si necessita carregar diversos arxius, comprimisca'ls en un únic arxiu ZIP o RAR. 
 

** Enllaç digital: streaming on‐line (YouTube, Vimeo, etc) o transmissió d'arxius/emmagatzematge en el núvol (Ydray, 
TransferNow, WeTransfer, etc) generant enllaç de descàrrega. 
 

 

3.3 Per a qualsevol dubte referent a l'emplenament de la sol∙licitud, així com de les bases i/o 
documentació, es podrà plantejar a través del correu electrònic: 400@altea.es. 
 
 
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  QUATRE  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 a 
la  mostra.  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. LA MOSTRA 
 
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. En l’Annex I 
s'especifica 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  Los  obres  amb drets  d’autor  hauran de  comptar  amb  la  corresponent  autorització  de  la 
SGAE, no fent‐se responsable l'organització de la mostra 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  la  mostra  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 de la mostra. 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 Els grups seleccionats percebran una quantitat total de 900,00 € pel concepte d'actuació, 
I.V. A. inclòs. 
   
6.2 Per a  l'abonament d'aquesta quantitat, els grups hauran de remetre d'una sola vegada a 
aquest  Ajuntament  d'Altea,  en  el  termini  de  quinze  dies  des  de  la  realització  de  la 
representació,  factura  en  format  electrònic  lliurada  pel  grup  amb  càrrec  a  l'Ajuntament 
d'Altea, en concepte d'actuació del grup respectiu el dia en què s'haja produït la representació 
en el lloc previst. 
 

La  factura  ha  de  contindre:  1)  les  dades  d'identificació  del  grup  [Nom,  raó  social  i  CIF  del 
mateix]; 2) dades d'identificació de l'Aj. d'Altea [Ajuntament d'Altea ‐ Àrea de Cultura, CIF: P‐
0301800‐I,  Pl.  Jose  Mª  Planelles,  1  –  03590  Altea];  3)  número,  lloc  i  data  d'emissió  de  la 
factura;  4)  Preu  total  de  la  factura:  900,00  €  que  inclou,  si  escau,  l'IVA  que  corresponga, 
havent‐se de  llavors  assenyalar  el  tipus  impositiu  i  import d'aquest;  i  5) Número de  compte 
bancària IBAN. 
 

La factura haurà de presentar‐se a través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques 
FACE  amb  indicació  dels  codis  corresponents:  Ajuntament  d'Altea  ∙  NIF:  P0301800I  ∙  Òrgan 
Gestor: L01030187 Ajuntament d'Altea ∙ Unitat Tramitadora: L01030187 Registre de factures ∙ 
Oficina Comptable: L01030187 Intervenció. 
 

No s'admetran aquelles factures que no es tramiten com a electròniques a través del citat Punt 
General d'Entrada de Factures Electròniques FACE. 
 
6.3  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 Segons el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques (Art. 14.2), que obliga a totes les persones jurídiques, i 
entitats  sense  personalitat  jurídica,  a  relacionar‐se  amb  les  Administracions  Públiques  per 
mitjans  electrònics,  totes  les  comunicacions  d'aquesta  convocatòria  seran  notificades  a 
l'adreça de correu electrònic del grup que s'indique en la sol∙licitud. 
 
7.2  Es  recomana  als  grups  seleccionats  que  necessiten  allotjar‐se  a  Altea  o  voltants  que 
realitzen la seua reserva com més prompte millor, doncs la taxa d'ocupació en les dates en les 
quals es realitza la mostra és bastant alta. 
 
7.3 El grup seleccionat que finalment no participara per causes no oficialment justificades serà 
exclòs  indefinidament  per  a  futures  edicions  d'aquesta mostra.  Així mateix  podrà  ser motiu 
d'exclusió d'altres convocatòries de l'Ajuntament d'Altea. 



 

 
 

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

 

Base d’Alteatre: 
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/vpRWuh [enllaç directe]  
 
+info/E‐mail: 400@altea.es 

 

 
 

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

ANNEX I 

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∙luminació 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 

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

http://goo.gl/vpRWuh


 

 
 

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

ANNEX  II 

MODEL DE DECLARACIÓ JURADA 
 

Es podrà utilitzar aquest mateix model per a emplenar‐lo, o bé, es podrà reproduir assegurant‐se de contindre  
totes les dades que es requereixen (pot reproduir‐se manuscritament) 

 
 

Jo,  Sr./Sra.  _______________________________,  amb  DNI  núm.  _______________,  
en qualitat de representant legal del grup de teatre ___________________________, 
amb CIF núm. __________________,  
 
 
DECLARE SOTA JURAMENT la NO professionalitat ni vinculació professional al món del 
teatre, per part del grup i actors.  

 
 
Relació nominal dels actors: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A ___________, a ___ de ________ de 20___. 

(Localitat, dia, mes, any) 
 

 
Firma del representant legal: 

 
 
 
 
 
 
 

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


