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II CONCURS DE RELATS “ASFALrelaTOS” 
PER A L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA  

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Gènere: Relat curt juvenil 
Concurs: Relats curts “ASFALrelaTOS” 
Entitat convocant: STOP Accidentes 
Pàgina web: www.stopaccidentes.org  
 

1. Objecte de la convocatòria: 

STOP Accidentes, Associació d'Ajuda i Orientació als Afectats per Accidents de Trànsit, entitat sense 

ànim de lucre amb domicili social a Madrid, C / Núñez de Arce, nº 11 i NIF G-62.484.480 (en endavant 

l’ Organitzador); convoca, a través del seu projecte Aules Actives de Seguretat Viària, el II Concurs de 

relats "ASFALrelaTOS" (en endavant el Concurs) amb l'objectiu de generar un espai jove de creació 

artística sobre els valors que han d'estar presents en la mobilitat perquè sigui segura, sostenible, 

saludable i inclusiva; i fent especial èmfasi en l'Objectiu Zero Víctimes. 

Així mateix, el Concurs va a permetre multiplicar el missatge de la mobilitat segura i donar veu a 

l'alumnat de l'ESO i FPB per brindar consells de convivència responsable a la resta de la població. 

 

2. Participants: 

El Concurs es dirigeix a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i de Formació Professional 

Bàsica (FPB) de tot l'Estat Espanyol i estarà dividit en 3 categories: 

▪ Categoria A: Relat curt en format redacció. 

▪ Categoria B: Relat curt en format vídeo. 

▪ Categoria C: Relato curt en format imatge: dibuixos, còmics, vinyetes, memes, etc. 

 

3. Característiques dels treballs: 
L'extensió de les obres: 

• En format redacció: serà un màxim de 1.000 paraules. En grandària DIN A4, marges de 2,5 cm, 

espai interlineal de 1,5 cm i tipus de lletra Arial 12 punts. 

• En format vídeo (TikTok, vídeo, etc.): durada màxima 15 "a 60" segons. MP4 comprimit. 

• En format imatge (vinyeta, còmic, dibuix, meme, etc.): Mida DIN A4, marges de 2,5 cm. 

 

4. Presentació dels treballs: 

La participació en el concurs no tindrà cap tipus de cost per als participants. Els relats es lliuraran per 

via telemàtica, a través del correu electrònic concurso@stopaccidentes.org indicant en l'assumpte: 

CONCURSO DE RELATOS ASFALRELATOS. 

Cada participant pot presentar 1 (un) treball per categoria. Les obres hauran de ser originals i inèdites. 

Els treballs hauran d'indicar el corresponent títol i signa amb un pseudònim. Qualsevol lliurament que 

no compleixi aquests requisits quedarà fora de concurs. 

El lliurament constarà de dos arxius: 

▪ Arxiu 1: treball segons categoria (PDF, MP4) amb títol y pseudònim. 

http://www.stopaccidentes.org/
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▪ Arxiu 2: en format PDF un document amb les següents dades: Títol de l'obra, pseudònim i nom 

de l'autor / a, edat, Comunitat Autònoma, número de telèfon i correu electrònic de l'autor, 

categoria en la qual participa, nom de l'Institut, nom de tutor / a, correu electrònic de tutor / a o 

Institut. 

Els concursants que presenten un treball hauran publicar-lo en les seves xarxes socials, etiquetant a 

@stopaccidentes a Facebook, Instagram i / o Twitter. 

Els relats es podran lliurar en qualsevol idioma oficial de l'Estat Espanyol. Si un dels relats escollits està 

escrit o il·lustrat en alguna de les llengües cooficials diferent al castellà, aquest serà publicat en les dues 

versions, llengua en què està escrit o il·lustrat i castellà, facilitant per part de STOP Accidentes la 

traducció de la mateixa. 

 

5. Terminis del concurs: 

L'inici de l'admissió dels treballs serà a partir de la publicació de les presents bases. 

• Finalització de l'admissió de relats: 30 de setembre de 2021. 

• Fallada del concurs: 30 d'octubre de 2021. 

• Publicació dels relats finalistes i relats guanyadors: abans de 30 de novembre de 2021. 

• Lliurament de premis: a partir de el 30 de novembre de 2021. 

Qualsevol relat rebut amb posterioritat a la data indicada no entrarà en concurs. Així mateix, els terminis 

de el Concurs, queden subjectes a modificació o pròrroga per necessitats d'agenda de l'Organitzador i / 

o cancel·lació per qüestions de força major que impedeixin realitzar-lo en aquest moment. 

 

 

6. Premis: 

De cada categoria serà seleccionat un (1) treball guanyador i dos (2) finalistes suplents, els treballs 

també es publicaran a les xarxes i la pàgina web de STOP Accidentes. 

En cas que el treball seleccionat com a guanyador no compti amb la corresponent autorització de la 

persona responsable legal de l'autor / a, serà desqualificat del Concurs i es proposarà com a treball 

guanyador al primer finalista o segon. 

Es lliuraran tres (3) premis, un (1) per cada categoria: 

• Categoria A: TABLET de 10 ". 

• Categoria B: TABLET de 10 ". 

• Categoria C: TABLET de 10 ". 

 

Cadascun dels premis està valorat en uns dos-cents cinquanta euros (250,00 €). En cap cas els premis 

podran ser canviats per diners o una altra prestació a petició de qualsevol de les persones guanyadores. 

STOP Accidentes es reserva, en cas d'obligada necessitat, el dret de substituir els premis per altres de 

similar valor i característiques. 
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7. Jurat: 

El jurat únic estarà format per persones relacionades amb la mobilitat sostenible i seguretat viària, 

designades per STOP Accidentes. 

La seva decisió serà inapel·lable i en cas que, segons el parer del jurat únic, cap dels treballs presentats 

tingui un nivell suficient per a ser adjudicatari de premi, es podrà declarar desert, argumentant la seva 

decisió. 

 

8. Comunicació i lliurament de premis: 

Un cop fallat el Concurs, la seva resolució es farà pública a la pàgina web de STOP Accidentes 

www.stopaccidentes.org  a la secció de "Actualitat" una vegada les persones premiades hagin  lliurat el 

consentiment de dades personals emplenat i signat. En cap cas es publicarà o lliurarà un premi a un 

participant sense el consentiment exprés i autorització de participació en el Concurs. 

 

Així mateix, l'Organitzador es posarà en contacte amb les persones guanyadores i el seu centre educatiu 

per coordinar el lliurament del premi. El lliurament es realitzarà preferiblement en el centre educatiu 

del guanyador / a del Concurs. 

 

9. Descalcificacions i penalitzacions: 

No estaran permesos continguts que, a criteri de l'Organitzador, siguin inadequats, ofensius, injuriosos 

o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de terceres persones. L'Organitzador es reserva el dret 

de desqualificar als que haguessin actuat de manera fraudulenta o mala fe i / o incomplert les bases de 

el Concurs, així com a prendre les mesures oportunes per garantir el seu compliment. 

 

10. Cessió dels drets de les obres: 

Tots els drets d'explotació de la propietat intel·lectual que poguessin recaure sobre els relats presentats 

al Concurs (reproducció, comunicació pública, distribució i transformació) quedaran cedits a STOP 

Accidentes, sense límit territorial ni temporal algun, adquirint aquest últimes el dret de publicació dels 

mateixos, mitjançant qualsevol sistema o format, modalitat o procediment, esmentant l'autoria i centre 

a què pertany. 

 

11. Acceptació de les bases: 

La participació en aquest Concurs implica la plena acceptació de les seves bases, que es poden consultar 

en la pàgina web www.stopaccidentes.org  

 

Organitza:     Col·labora:  
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