
 
BASES

1. Poden prendre part en aquest concurs a l’aire lliure 
tots els artistes que ho desitgin. La inscripció és lliure i 
gratuïta.

2. La tècnica i el format de les obres són lliures. El 
tema ha de tenir relació amb l’ambient festiu i fi ral del 
Mercat del Ram.

3. Les mides mínimes són 61 x 50 per a les obres sobre 
tela i s’hauran de lliurar muntades amb un bastidor i 
sense marc ni protecció. Les obres sobre paper o cartoli-
na no tindran mida mínima i es lliuraran amb un suport 
lleuger de cartró, foam o tàblex, sense marc ni protecció. 

4. La inscripció s’ha de fer al vestíbul de la Biblioteca 
Joan Triadú el mateix dissabte, 13 d’abril, de 9 a 11 
del matí.  En el moment de la inscripció el suport serà 
numerat i segellat. Cada participant podrà segellar un 
màxim de 2 suports. Es lliurarà un rebut de cada obra. 

5. La recepció de les obres es farà al vestíbul de la 
Biblioteca Joan Triadú, de la 1 del migdia a les 3 de 
la tarda. El veredicte s’emetrà a les 7 de la tarda a la 
sala Josep Romeu, on també es farà el repartiment de 
premis i s’hi exposaran les obres fi ns al 27 d’abril.

6. Les obres premiades quedaran en propietat de 
l’Ajuntament de Vic. Els autors no premiats podran 
retirar les obres, amb la presentació prèvia del corres-
ponent rebut, a partir del dia 29 d’abril i fi ns al dia 11 
de maig a la Biblioteca Joan Triadú.

7. No es retornarà cap obra fora d’aquest termini.

8. Les obres no retirades en el termini esmentat queda-
ran a disposició de l’Ajuntament de Vic, que entendrà 
que els autors renuncien als seus drets i podrà dispo-
sar-ne lliurement.

9. Els premis, en qualsevol de les seves categories, es po-
dran declarar deserts en cas que el jurat així ho consideri.

10. El fet de prendre part en el concurs implica 
l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la conformitat 
amb el veredicte del jurat.

11. El jurat serà nomenat per l’Ajuntament de Vic i 
estarà format per representants de diferents entitats 
relacionades amb el món de la pintura.

 
PREMIS 

Primer premi 800€  
Segon premi  400€  
Tercer premi 200€

D’acord amb allò previst a l’art. 75.3 del R.D. 439/2007, de 30 de març, 
pels que s’aprova el reglament de l’IRPF i el Reglament de Plans i 
Fons de Pensions, els premis quina base de retenció sigui superior 
a 300,00€ estaran subjectes a retenció. Les dades de les inscripcions 
serà la que constaran a efectes de la declaració en el 130 o en altres 
models en els que legalment s’hagin d’incloure aquests imports.

PREMIS PER A INFANTS I JOVES

Hi podran concursar tots els infants compresos en els 
següents grups d’edat:

Categoria A: fi ns a 12 anys

Primer premi Lot de material per pintar valorat en 60€
Segon premi Lot de material per pintar valorat en 40€

Categoria B: de 13 a 16 anys

Primer premi Lot de material per pintar valorat en 60€
Segon premi Lot de material per pintar valorat en 40€

Els premis de les categories infantils els atorga la 
botiga de belles arts Vicenç Piera.

DIA DEL CONCURS

Dissabte, 13 d’abril, Diada del Mercat del Ram

INFORMACIÓ PER PARTICIPAR EN 
AQUEST CONCURS 

Àrea de Cultura i Museus de l’Ajuntament de Vic
Tel. 93 886 21 00 www.culturavic.cat

Organització Col·laboració

53è Concurs de  Pintura Ràpida 
Mercat del Ram, 13 d’abril de 2019


