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49é CONCURS
D’ARTS PLÀSTIQUES



Aquest concurs comprén les disciplines 
de Pintura, Escultura i Gravat.

PARTICIPANTS

Hi podran participar totes les persones 
nascudes o residents a la Comunitat 
Valenciana.
Cada autor o autora podrà presentar 
una obra a cada secció del certamen. 
Les obres aniran sense firmar, han 
de ser inèdites en aquest certamen i 
realitzades en els anys 2019 o 2020.

SECCIONS

PINTURA. 
La tècnica i el suport seran lliures. 
L’obra tindrà unes dimensions 
mínimes de 50 cm i màximes de 150 
cm per cada un dels costats.

ESCULTURA. 
La tècnica i els materials seran lliures. 
L’obra no podrà ser major de 220 cm 
per cada un dels costats, ni pesar més 
de 75 Kg.

GRAVAT. 
S’admetran els següents procediments 
de l’art gràfic: gravat calcogràfic (burí, 
aiguafort, aiguatinta, punta seca...), 
xilografia, litografia i serigrafia; 
s’hi exclou qualsevol tècnica de 
reproducció digital. Les dimensions 
de l’obra no excediran de 112 x 76 cm. 
La planxa matriu no podrà excedir 
de 65 x 70 cm, ni ser inferior a 30 x 
40 cm. Es presentarà muntada en un 
suport rígid, emmarcada amb una 
motlura no superior a 3 cm i protegida 
adequadament.

DOCUMENTACIÓ 

Les obres han d’anar acompanyades 
de la fotocòpia del DNI o NIE,  un breu 
currículum artístic i una fitxa tècnica.

RECEPCIÓ DE LES OBRES 

La recepció de les obres tindrà lloc de 
l’1 al 19 de juny de 2020 a la Casa de 
Cultura. Plaça Valldecabres, 19. 46930 
Quart de Poblet.
Horari de recepció: de dilluns a 
divendres de 10 a 13 i de 17 a 20 hores. 

El termini de recepció d’obres 
finalitzarà el dia 19 de juny a las 13 
hores. 
De les obres remeses se n’acusarà 
recepció. 

JURAT

El Jurat estarà format per l’alcaldessa 
de la vila, com a presidenta, o el 
membre de la corporació municipal 
en qui delegue, un membre nomenat 
per l’associació Amigos de las  Artes 
Plásticas i dos especialistes en art.

PREMIS

• Pintura: Premi dotat  
amb 1.500 € i trofeu

• Escultura: Premi dotat  
amb 1.800 € i trofeu

• Gravat: Premi dotat  
amb 700 i trofeu

Els premis estaran subjectes a les retencions  
de l’IRPF corresponents.
Les obres premiades passaran a ser propietat 
de l’Ajuntament  de Quart de Poblet.

EXPOSICIÓ I LLIURAMENT 
DE PREMIS    

Les obres seleccionades s’exposaran 
a la Casa de Cultura del 5 al 30 de 
setembre de 2020. 

La inauguració de l’exposició i 
lliurament de premis tindrà lloc el dia 
5 de setembre a les 19.30 hores.
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RECOLLIDA

A partir de la data de clausura de 
l’exposició i fins al 30 d’octubre de 
2020, l’autor/a o la persona en qui 
delegue podrà retirar les obres o 
sol·licitar-ne la devolució per agència 
a ports deguts. Transcorregut aquest 
termini, s’entén que el seu autor/a 
renúncia a qualsevol dret sobre les 
mateixes a favor de l’Ajuntament de 
Quart de Poblet, que podrà disposar 
lliurement d’elles, donant-les la 
destinació que estime oportú.

OBSERVACIONS  

L’entitat convocant tindrà la màxima 
cura en la conservació de les obres, 
però no es responsabilitzarà dels 
desperfectes que puguen patir les obres 
presentades durant el període de temps 
que estiguen sota la seua custòdia, així 
com dels desperfectes o pèrdues que 
puguen sofrir les obres presentades 
a causa del  transport,  la recepció i el 
reenviament.
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7é CONCURS 
D’ART URBÀ



OBJECTE 

L’Ajuntament de Quart de Poblet 
estableix aquesta secció com a via 
d’expressió cultural i artística de 
caràcter urbà, amb la finalitat d’acostar 
a la ciutadania noves pràctiques de 
producció plàstica i també posar 
en valor entre la població les bones 
pràctiques mediambientals.
Els esbossos finalistes del certamen es 
duran a cap intervenint un màxim de 
4 contenidors d’envasos lleugers de 
163 cm d’alçada i 165 cm de diàmetre 
aproximadament.

PARTICIPANTS

Hi podran participar les persones 
majors de 16 anys nascudes o residents 
a la Comunitat Valenciana, bé siga de 
forma individual o en grup (màxim 4 
persones). 
La mateixa persona no podrà participar 
en més d’un grup.
Si són menors d’edat, han d’adjuntar 
una autorització i fotocòpia del DNI del 
pare, mare o tutor/a legal per a poder 
participar-hi.

TEMA

Les obres tindran com a tema “Per 
un Quart ecològic i sostenible”. En 
les obres hi ha d’aparéixer l’expressió 
“Envasos lleugers/ Envases ligeros”

FASE DE RECEPCIÓ DE 
LES PROPOSTES

La recepció de les propostes tindrà lloc 
de l’1 al 26 de juny de 2020.

• Presencialment a la Casa de 
Cultura: Plaça Valldecabres, 19. 
46930 Quart de Poblet.  
Horari de recepció: de dilluns a 
divendres de 10 a 13 i de  
17 a 20 hores.  

A partir del 22 de juny l’horari 
serà de de 10 a 13 hores.

• Mitjançant correu postal.
• A l’adreça electrònica:  

cultura@quartdepoblet.es

El termini de recepció d’obres 
finalitzarà el dia 26 de juny a las 13 
hores. 
De les obres remeses se n’acusarà 
recepció. 

PROPOSTES I 
DOCUMENTACIÓ

Cada artista o grup presentarà una 
proposta artística amb la següent 
documentació:

1. Nom complet, telèfons de 
contacte i adreça electrònica.

2. Fotocòpia del DNI/NIE de la 
persona participant i, si escau, 
de cadascun dels components del 
grup i pseudònim o nom del grup.

3. Esbós en format A3 apaïsat 
segons la plantilla facilitada 
per l’organització del certamen 
(accessible en la pàgina web 
http://cultura.quartdepoblet.
es/), junt al projecte que es 
realitzarà en cas de ser seleccionat 
per a la fase final del present 
concurs; s’hi inclourà el títol.

4. Fotografies de murals, d’obres 
d’art urbà o de grafits realitzats 
amb anterioritat pels participants 
o grups.

Les obres seran totalment inèdites. 
No s’admetran treballs que tinguen 
continguts obscens, xenòfobs, sexistes 
o qualsevol altre que atempte contra 
la dignitat de les persones i els drets 
humans.

JURAT

El jurat estarà format per l’alcaldessa 
de la vila, com a presidenta, o membre 
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de la corporació municipal en qui 
delegue i dos especialistes en art.

FASE DE SELECCIÓ

El jurat seleccionarà dels esbossos 
presentats aquells que considere 
més novedosos, més representatius 
i amb major qualitat artística. Es 
podrà escollir fins un màxim de cinc 
treballs, un d’ells en qualitat de reserva 
per si es dóna el cas que algun dels 
quatre primers seleccionats no es 
pot presentar el dia de l’execució dels 
esbossos.
La selecció del jurat es farà pública 
abans del dia 3 de juliol de 2020.

FASE D’EXECUCIÓ I 
LLIURAMENT DE PREMIS

L’execució dels treballs en els 
contenidors es realitzarà el 20 de 
setembre de 2020, de 10.30 
a 19.00 hores al voltant de la 
Biblioteca Municipal Enric Valor  
(Metro Quart de Poblet). 
Els finalistes acudiran amb tot el 
material: pots, esprais i materials de 
pintura necessaris per a realitzar 
l’esbós presentat.

Serà motiu de desqualificació:

• Executar l’obra fora de l’espai 
assignat a cada treball.

• Executar una obra diferent  
a la seleccionada prèviament.

• Alterar els treballs realitzats per  
les altres persones participants.

• El plagi de l’obra d’altres artistes.
• Que persones diferents a les 

prèviament inscrites com a 
components del grup participen  
en l’execució de l’obra.

• No haver començat l’execució  
abans de les 12 hores.

En finalitzar la deliberació, el jurat 
comunicarà quina és l’obra premiada.

PREMIS

La quantia màxima total dels premis és 
de 1.450 euros, que es distribuiran de la 
manera següent:

• Primer premi, amb una dotació 
econòmica de 700 €.

• Accèssit de 250 € per a cadascun 
dels artistes o grups finalistes que  
no obtinguen el premi principal.

Els premis estaran subjectes a les retencions 
de l’IRPF corresponents.
Les obres passaran a ser propietat de l’Ajuntament  
de Quart de Poblet.

RECOLLIDA

Els projectes no premiats podran 
retirar-se fins al 30 d’octubre de 2020. 
Una vegada transcorregut aquest 
termini, tots els dossiers no retirats 
seran destruïts.

OBSERVACIONS

L’Ajuntament de Quart de Poblet 
es reserva el dret de canvi de data 
d’execució de les obres en cas de 
males condicions meteorològiques, així 
com el dret d’ajornament i/o suspensió 
del concurs.

Les despeses de desplaçament, de 
manutenció o d’allotjament que 
puguen derivar-se’n seran a càrrec 
dels participants.

Els dissenys presentats i l’execució 
d’aquests podran ser gravats i/o 
fotografiats i podran ser reproduïts i/o 
exposats per l’organització.

Les obres executades seran 
posteriorment col·locades en les 
zones reservades per als contenidors 
d’envasos lleugers.
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7é PREMI A LA  
CREACIÓ ARTÍSTICA 
CONTEMPORÀNIA 



OBJECTE

El premi convocat en aquesta modalitat 
tindrà com a finalitat l’elaboració 
d’un projecte artístic concebut per 
a l’Espai de Creació Jove de Quart 
de Poblet, que implique la reflexió 
crítica davant del fet expositiu per 
mitjà d’intervencions i creacions 
desenvolupades específicament en 
relació a les característiques de l’espai: 
videoart, disseny gràfic, instal·lació, 
performance, etc.
Aquesta convocatòria té també com a 
finalitat facilitar a l’artista seleccionat 
una via de professionalització en 
l’àmbit de l’art contemporani i la difusió 
d’aquestes disciplines artístiques entre 
la ciutadania de Quart de Poblet.
Únicament seran admesos projectes 
inèdits que no hagen estat seleccionats  
ni publicats per a altres convocatòries  
ni exposicions.

PARTICIPANTS

Hi podran participar les persones 
majors d’edat nascudes o residents 
a la Comunitat Valenciana, de forma 
individual o col·lectiva (màxim 2 
persones).

TEMA

La temàtica serà lliure dins de les 
disciplines artístiques que tenen 
cabuda en aquest espai: videocreació 
artística, disseny gràfic, instal·lació, 
performance, etc. 
L’activitat creativa ha de ser viable en 
l’Espai de Creació Jove, per la qual 
cosa no podran realitzar-se actuacions 
que generen pols, soroll o puguen 
deteriorar les instal·lacions.

PRESENTACIÓ DE LES 
PROPOSTES

La recepció de les propostes tindrà lloc 
de l’1 al 26 de juny de 2020.

• Presencialment a la Casa de 
Cultura: Plaça Valldecabres, 19. 
46930 Quart de Poblet. Horari de 
recepció: de dilluns a divendres 
de 10 a 13 i de 17 a 20 hores.  
A partir del 22 de juny 
l’horari serà de 10 a 13 hores. 

• Mitjançant correu postal.
• A l’adreça electrònica:  

cultura@quartdepoblet.es
 
El termini de recepció d’obres finalitzarà 
el 26 de juny a les 13 hores.
De les obres remeses se n’acusarà 
recepció. 

PROPOSTA I 
DOCUMENTACIÓ

Cada artista o grup presentarà una 
proposta artística amb la següent 
documentació:

1. Nom complet, telèfons de 
contacte i adreça electrònica.

2. Fotocòpia del DNI/NIE de la 
persona participant i, si escau, 
de cadascun dels components del 
grup i pseudònim o nom del grup.

3. Currículum artístic (descripció 
i fotografies d’altres activitats 
artístiques realitzades 
anteriorment).

4. Proposta expositiva:
a. Breu dossier on es descriga el 

projecte artístic, metodologia 
d’execució, temporalització, 
descripció de materials 
i tècniques, així com la 
significació de l’obra. 

b. Necessitats tècniques.

Les obres seran totalment inèdites. 
No s’admetran treballs que tinguen 
continguts obscens, xenòfobs, sexistes 
o qualsevol altre que atempte contra 
la dignitat de les persones i els drets 
humans.
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JURAT

El Jurat estarà format per l’alcaldessa 
de la vila, com a presidenta, o membre 
de la corporació municipal en qui 
delegue, i dos especialistes en art. 

El jurat avaluarà tots els projectes 
presentats de manera anònima i 
tindrà en compte, fonamentalment, 
la qualitat artística dels projectes 
presentats, el seu caràcter innovador i 
la seua viabilitat.

La resolució del jurat es donarà a 
conéixer abans del dia 3 de juliol de 
2020.

PREMI 

La dotació del premi serà de 1.000 € 
i el pagament es realitzarà el dia de la 
inauguració de l’exposició del projecte.

El premi estarà subjecte a les retencions de l’IRPF 
corresponents.

OBLIGACIONS DE LES 
PERSONES PREMIADES

La concessió del premi implica l’ús 
continuat de l’Espai de Creació Jove 
(Carrer del Molí, 19. 46930) de l’1 al 
31 d’agost, ambdós inclosos, almenys 4 
dies a la setmana.
En l’ús de l’Espai de Creació Jove es 
respectarà en tot moment la normativa 
vigent en prevenció de riscos laborals i 
seguretat.
L’absència o falta d’aprofitament de 
l’espai podrà suposar la retirada total o 
parcial de la quantia econòmica.
Les despeses de desplaçament, 
manutenció o allotjament que se’n 
puguen derivar aniran a càrrec de 
la persona o persones premiades.
Es cedirà a l’Ajuntament la totalitat o 
al menys una part de l’obra realitzada. 
En tot cas, quedaran cedits per escrit 
els drets de comunicació pública del 

conjunt de l’obra realitzada. 

EXPOSICIÓ I LLIURAMENT 
DE PREMIS   

L’exposició de l’obra tindrà lloc durant 
els dies 18, 19 i 20 de setembre 
de 2020 a l’Espai de Creació Jove. 
L’artista o grup premiat es compromet 
a estar present, explicar i difondre el seu 
treball al públic que visite l’exposició.

La inauguració i el lliurament del 
premi tindrà lloc el dia 18 de setembre 
a les 19.30 hores.

Aquestes dates podrien estar subjectes a 
modificacions que serien convingudes per 
l’Ajuntament i l’artista o grup premiat.

RECOLLIDA

Els projectes no premiats podran 
retirar-se fins al 30 d’octubre de 2020. 
Una vegada transcorregut aquest 
termini, tots els dossiers no retirats 
seran destruïts.

OBSERVACIONS

L’entitat convocant tindrà la màxima 
cura en la conservació de les obres, 
però no es responsabilitzarà dels 
desperfectes que puguen patir les obres 
presentades durant el període de temps 
que estiguen sota la seua custòdia.
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5é CONCURS 
DE PINTURA 
A L’AIRE LLIURE



PARTICIPANTS

Hi podran participar totes les persones 
nascudes o residents a la Comunitat 
Valenciana.

TEMA

El municipi: els seus paisatges, edificis, 
carrers, gents, racons, detalls... Els 
participants han de realitzar els seus 
treballs a Quart de Poblet i podran 
pintar el que vegen des del punt triat. 

REQUISITS DE LES OBRES

Cada autor o autora podrà segellar fins 
a 2 suports però presentar-ne només 
un al concurs.

Els suports seran rígids (fusta, llenç, 
paper sobre bastidor), i podran estar 
emprimats amb un color uniforme 
i sense textura, amb una grandària 
mínima de 40 cm, i màxima de 120 cm 
en qualsevol dels seus costats. Podrà 
utilitzar-se qualsevol tècnica pictòrica 
(oli, aquarel·la, acrílic, mixta, etc).

Les persones participants portaran tot 
el material necessari per a realitzar 
el treball, inclòs el cavallet. No s’hi 
admetran esbossos previs, esquemes o 
fotografies.

INSCRIPCIÓ I EXECUCIÓ 

El concurs tindrà lloc el dia 20 de 
setembre de 2020.
La inscripció de les persones 
participants i el segellat dels suports es 
realitzarà el 20 de setembre, de 8.00 a 
9.30 hores, al voltant de la Biblioteca 
Municipal Enric Valor (Metro Quart de 
Poblet).

El concurs començarà a les 9.00 hores i 
finalitzarà a les 14.00 hores.

Les obres s’entregaran abans de les 
14 h 15 min en el local de l’associació 
Amigos de las Artes Plásticas (Carrer 
Blasco Ibáñez, 1). Les obres no podran 
estar signades i seran identificades 
únicament amb el número de registre 
assignat durant la inscripció.

JURAT

El jurat estarà format per l’alcaldessa 
de la vila, com a presidenta, o el 
membre de la corporació municipal en 
qui delegue, dos especialistes en art i 
un representant de l’associació Amigos 
de las Artes Plásticas o de l’associació 
La Divina Comida.

PREMIS

• Primer premi:  
premi dotat amb 600 € i trofeu

• Segon premi:  
premi dotat amb 400 € i trofeu

• Tercer premi:  
premi dotat amb 300 € i trofeu

• Premi Jove*:  
premi dotat amb 300 € i trofeu

• Premis Locals** (atorgats per 
l’associació Amigos de las Artes 
Plásticas per votació popular 
dels visitants durant els dies de 
l’exposició de les obres):
- Primer premi amb 200€ i trofeu
- Segon premi amb 100€ i trofeu

* Persones menors de 31 anys d’edat el dia de 
celebració del certamen. 
** Persones residents a Quart de Poblet o 
pertanyents a alguna associació del municipi.

Els premis s’abonaran mitjançant 
transferència bancària i estaran 
subjectes a les retencions fiscals 
corresponents.
Les obres premiades passaran a ser 
propietat de l’Ajuntament de Quart de 
Poblet excepte els Premis Locals que 
passaran a ser propietat de l’associació 
Amigos de las Artes Plásticas. 

C
on

cu
rs

 d
e 

P
in

tu
ra

 a
 l’

A
ir

e 
Ll

iu
re



EXPOSICIÓ I LLIURAMENT 
DE PREMIS

La inauguració de l’exposició de les 
obres seleccionades i lliurament de 
premis tindrà lloc el dia 20 de setembre 
a les 17.30 hores al local de l’associació 
Amigos de las Artes Plásticas. 
Les obres estaran exposades fins al 8 
d’octubre de 2020.

RECOLLIDA

Del 16 al 30 d’octubre de 2020, 
l’autor/a o la persona en qui delegue 
podrà retirar les obres o sol·licitar-ne 
la devolució per agència a ports deguts.
Transcorregut aquest termini, s’entén 
que el seu autor/a renúncia a qualsevol 
dret sobre les mateixes a favor de 
l’Ajuntament de Quart de Poblet, que 
podrà disposar lliurement d’elles, 
donant-les la destinació que estime 
oportú.

Lloc de retirada: Casa de Cultura. Plaça 
Valldecabres, 19.
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DISPOSICIÓ FINAL 
COMUNA A TOTES LES 
MODALITATS

La participació en el certamen implica 
que s’autoritza l’Ajuntament de Quart 
de Poblet a publicar, reproduir o 
distribuir, totalment o parcial les obres 
presentades al Concurs, sempre amb 
finalitats culturals i promocionals i 
sense ànim de lucre, amb renúncia 
expressa a qualsevol tipus de 
reclamació que puga derivar-se’n i en 
els termes exigits en el Reial Decret 
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel 
qual s’aprova el text Refós de la Llei de 
Propietat Intel·lectual.

Aquest certamen es regeix pel que 
disposa la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, 
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual es regula el Reglament 
de la Llei General de Subvencions i el 
que disposen les bases d’execució del 
pressupost de l’Ajuntament de Quart 
de Poblet per al 2020.

No hi podran participar les persones 
que estiguen incurses en alguna de les 
causes de prohibició per a percebre 
subvencions recollides a l’article 13 de 
la Llei General de Subvencions. 

La inscripció en aquest concurs implica 
l’acceptació de les bases, les quals 
podran ser interpretades pel jurat 
en aquells aspectes no previstos en 
aquestes, així com solucionar qualsevol 
tipus de conflicte derivat de la seua 
interpretació. El jurat podrà declarar 
desert qualsevol premi dels convocats i 
el seu veredicte serà inapel·lable.

L’Ajuntament es reserva el dret 
de modificar el lloc de l’execució o 
exposició de les obres per causa de 
força major.

Les persones participants es 
responsabilitzaran totalment que no 
existisquen drets a tercers en les obres 
presentades, ni cap reclamació per 
drets d’imatge. 

Qui participa en el concurs respon 
personalment de la legítima titularitat 
i originalitat de l’obra en els termes a 
què es refereix el text refós de la Llei de 
Propietat Intel·lectual, garantint, per la 
mera participació en aquest concurs, 
aquesta titularitat així com el caràcter 
original i inèdit de l’obra.

Les dades dels participants seran 
arreplegades i tractades de conformitat 
amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals.
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twitter instagramfacebook

@culturaQdP

@quartescultura

facebook.com/quartescultura

Quart és Cultura i Patrimoni

Casa de Cultura. Plaça Valldecabres, 19
46930 Quart de Poblet - Tel.: 96 154 75 97




