
I CONCURS DE PINTURA ARTÍSTICA MÓRA LA NOVA 

 

Bases 

- El concurs es celebrarà el 8 d’abril de 2017.  

- El tema será lliure. Podran participar tots els artistas que ho desitgin. 

- Es poden realizar les inscripcions al concurs, a l’Ajuntament a l’Escola d’Art i disseny de 

Móra la Nova i el mateix dia 8 d’abril des de les 9.45 fins les 10.00h, a la recepció de 

l’Ateneu Cultural on se segellarà la tela. 

- Cada participant ha de presentar només un quadre, inèdit i actual. Es pot fer servir 

qualsevol técnica o procediment per realizar l’obra. 

- Els participants hauran de portar el cavallet i els estris de pintura el mateix 8 d’abril a la 

Pça. de l’Ateneu Cultural. S’iniciarà el concurs a les 10.00h fins les 13.00h i de 16.00h 

fins les 19.00h. 

- El tamany del format és lliure. 

- Amb l’obra, que ha de tenir el títol expressat al dors, s’ha d’adjuntar un sobre tancat 

que contingui: a l’exterior, el títol de l’obra i a l’interior, el nom, cognoms, adreça i el 

telèfon de l’autor. 

- A les obres no es pot veure cap mena de signatura. 

- Les obres finalitzades es lliuraran personalment,  a l’Ateneu Cultural el mateix 8 d’abril 

fins les 19.00h, a la recepcionista de l’edifici municipal. 

- El jurat qualificador, estarà format per un representat de l’Ajuntament, i  quatre 

professionals de l’art, que atorgaran el premi per majoria de vots. Totes les obres 

serán jutjades sota el mateix pla d’igualtat i objectivitat. 

- El lliurament de premis s’efectuarà el 23 d’abril a les 12h del migdia, dins dels actes 

previstos a la Fira de Sant Jordi a la Plaça de l’Església de Móra la Nova. 

- En cas que el jurat estimi que la qualitat de les obres no ofereix el nivell adequat, els 

premis es consideraran deserts. 

- Les obres serán exposades el 23 d’abril a la Fira de Sant Jordi. 

- Els quadres quedaran en propietat de l’Ajuntament, que es reserva el dret de publicar-

los per mitjà escrit, o virtual, fins el dia de l’entrega de premis que es retornaran a 

cadascun dels participants. L’artista que tingui interés en vendre la seva obra, podrá 

fer-ho lliurement mitjançant l’exposició posterior al lliurament dels premis, a la Fira de 

Sant Jordi. 

- Tota circumstància no resolta a les bases será resolta pel jurat. 



Premis 

 

1ª categoria. De 8 a 11 anys: 60 euros 

2º categoria. Majors de 12 a 16 anys: 90 euros 

3ª categoría. 17 anys i adults: 120 euros 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ AL  1ER CONCURS DE PINTURA ARTÍSTICA 

 

NÚM.DE PINTOR: (a omplir per l’Ajuntament) 
 

CATEGORIA: 

COGNOMS I NOM: 
 

ADREÇA: 
 

CP: 
 

POBLACIÓ: 

TELÈFON: 
 

E-MAIL: 

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, s’informa a l’interessat que les dades facilitades serán incloses en un fitxer 
propietat de l’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA amb la finalitat d’informar els participants 
del concurs. 
Així mateix, s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel.lació i oposición en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant 
escrit presentat a l’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA, c/Major, 88, 43770-Móra la Nova. 

 


