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6a CONVOCATÒRIA
4 BEQUES / 1 BECA ABROAD
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OBJECTE
L’Ajuntament de Castelló de la Plana convoca públicament la sisena edició
de les beques Hàbitat Artístic Castelló.
La convocatòria té com a objecte la concessió de 5 beques: 4 beques
Hàbitat Artístic Castelló i 1 beca Hàbitat Artístic Castelló -Abroad.
De la convocatòria de 4 beques Hàbitat Artístic Castelló, 2 es dirigixen
a artistes de nacionalitat espanyola, una de les quals estarà destinada a
artistes amb residència a la província de Castelló i l’altra a artistes amb
residència a la resta de províncies espanyoles; i les altres 2 van dirigides
a artistes estrangers que no tinguen la seua residència a Espanya.
La convocatòria d’1 beca Hàbitat Artístic Castelló -Abroad es dirigix
a artistes de nacionalitat espanyola que tinguen la seua residència a la
ciutat de Castelló de la Plana, per a la realització d’un projecte artístic
de tema lliure a la residència GlogauAir, Artist in Residence Program,
Berlín‑Alemanya.
Totes les beques tenen com a comesa la realització d’un projecte
artístic de tema lliure dins dels paràmetres de l’art actual i en totes les
seues disciplines: pintura, escultura, gravat, dibuix, fotografia, vídeo, obra
gràfica, instal·lació, videoart, art electrònic, admetent-se igualment els
projectes multidisciplinaris.

REQUISITS
Les 5 beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran per mitjà
de concurs entre les persones aspirants que reunisquen els requisits
següents abans que acabe el termini de presentació de les sol·licituds
i els acrediten documentalment:
A) Tindre experiència i trajectòria artística demostrable.
B) No haver sigut beneficiari/ària amb anterioritat de beques Hàbitat 		
Artístic Castelló convocades per l’Ajuntament de Castelló de la Plana.
C) Tindre entre 23 i 40 anys en la data de la sol·licitud.
D)	Ser espanyol/a i tindre la seua residència a Espanya o ser
estranger/a i no tindre la seua residència a Espanya.
	En el cas de la beca Hàbitat Hàbitat Artístic Castelló -Abroad, ser
espanyol/a i tindre la seua residència a la ciutat de Castelló de
la Plana amb una antiguitat mínima continuada de 5 anys amb
anterioritat a la data de la sol·licitud.
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E)	No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de
beneficiari/ària establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 13
de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s’acreditarà per
mitjà de declaració responsable (inclosa en la sol·licitud).

DURACIÓ
El període de duració de les beques Hàbitat Artístic Castelló per a
la realització, muntatge, exposició i difusió del projecte creatiu serà
del dilluns 2 de novembre de 2015 al dilluns 16 de maig de 2016,
ambdós inclosos. Durant el mes de maig es durà a terme una exposició
col·lectiva de tots els treballs realitzats, que coincidirà amb la Nit de l’Art
de Castelló.
El període de duració de la beca Hàbitat Artístic Castelló -Abroad
per a la realització del projecte creatiu serà de 6 mesos compresos entre
novembre de 2015 i abril de 2016, ambdós inclosos. A la seua finalització,
i de tornada a la ciutat de Castelló, s’incorporarà a l’espai de treball de
l’Hàbitat Artístic Castelló, amb el qual establirà una sinergia amb què
integrar el seu projecte en l’exposició col·lectiva, que tindrà lloc durant el
mes de maig de 2016.

DOTACIÓ
L’import màxim de cada beca serà:
≥	Per a cada artista estranger/a beneficiat/ada amb una beca Hàbitat
Artístic Castelló: nou mil sis-cents euros (9.600,00 €). S’abonarà
mensualment (des de novembre fins a abril inclusivament) a cada
becari/ària, a raó de mil sis-cents euros (1.600,00 €) bruts mensuals,
sobre els quals s’aplicaran les retencions fiscals corresponents.
≥	Per a cada artista espanyol/a beneficiat/ada amb una beca Hàbitat
Artístic Castelló (resident a la província de Castelló o a la resta
de províncies espanyoles): sis mil nou-cents euros (6.900,00 €).
S’abonarà mensualment (des de novembre fins a abril inclusivament)
a cada becari/ària, a raó de mil cent cinquanta euros (1.150,00 €)
bruts mensuals, sobre els quals s’aplicaran les retencions fiscals
corresponents.
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≥	Per a l’artista espanyol/a resident a la ciutat de Castelló beneficiat/
ada amb una beca Hàbitat Artístic Castelló -Abroad : nou mil
sis‑cents euros (9.600,00 €). S’abonarà mensualment (des
de novembre fins a abril inclusivament), a raó de mil sis-cents
euros (1.600,00 €) bruts mensuals, sobre els quals s’aplicaran
les retencions fiscals corresponents. De la quantitat indicada,
l’artista haurà de satisfer cinc-cents euros (500,00 €) mensuals
a la Residència GlogauAir, quedant l’import restant per a la seua
manutenció i materials necessaris per a la consecució del seu
projecte artístic.

TERMINI
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i finalitzarà el
15 de juny de 2015. La convocatòria es publicarà, a més, en el Portal
de la Ciutadania de l’Ajuntament de Castelló de la Plana (https://portal.
castello.es/PortalCiudadano/).

Castelló de la Plana, febrer de 2015
Vicent Sales Mateu
Tinent d’Alcalde Delegat de Cultura

