
 
BASES GENERALS

1. Objecte. Aquestes bases tenen com a objectiu establir les normes generals 
del Concurs de Pintura Ràpida Mercat del Ram que se celebrarà a la ciutat de 
Vic en data  de 27 de març de 2021.

2. Tema, tècnica i format. El tema ha de tenir relació amb l’ambient festiu 
del dissabte de Rams. La tècnica i el format de les obres són lliures.

3. Participants. Poden prendre part en aquest concurs a l’aire lliure tots els ar-
tistes que ho desitgin. La inscripció és lliure i gratuïta. Hi ha diferents categories:

3.1 – Categoria general
3.2 – Categoria A: fins a 12 anys
3.3 – Categoria B: de 13 a 17 anys

4. Requisits de participació. Les mides mínimes per a les obres sobre tela 
són 61x50, i s’hauran de lliurar muntades amb un bastidor i sense marc ni 
protecció. Les obres sobre paper o cartolina no tenen mida mínima, i s’hauran 
d’entregar amb un suport lleuger de cartró, foam o tàblex, sense marc ni 
protecció. 

5. Inscripció. La inscripció s’ha de fer al vestíbul de la Biblioteca Joan 
Triadú el mateix dissabte 27 de març de 2021, 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.

6. Recepció de les obres. 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.

7. Veredicte i jurat. El veredicte s’emetrà a les 7 de la tarda a la Sala 
Romeu i a través de les xarxes socials, on també es farà el repartiment de 
premis. Els premis, en qualsevol de les seves categories, es podran declarar 
deserts en cas que el jurat així ho consideri. El jurat serà nomenat per 
l’Ajuntament de Vic i estarà format per representants de diferents entitats 
relacionades amb el món de la pintura.

8. Exposició i devolució d’obres no premiades. Les obres presentades 
quedaran exposades a la Sala Romeu fins el dia 11 d’abril de 2021.
Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Vic. Els 
autors no premiats podran retirar les obres, amb la presentació prèvia del 
corresponent rebut, a partir del dia 12 d’abril i fins el dia 1 de maig a la 
Biblioteca Joan Triadú. No es retornarà cap obra fora d’aquest termini.

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

9. Obligacions dels beneficiaris dels premis econòmics. Els beneficiaris hauran 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

10. Premis
Categoria general
Primer premi: 800 €
Segon premi: 400 €
Tercer premi: 200 €
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D’acord amb  l’art. 75.3 del RD 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’IRPF i el Reglament de plans i fons de pensions, els premis  la base de retenció dels 
quals sigui superior a 300,00 € estaran subjectes a retenció. Les dades de les inscripcions 
seran les que constaran per a la declaració en el model 130 o en altres models en els quals 
legalment s’hagin d’incloure aquests imports.

Categoria A: fins 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 17 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 A i B els atorga la botiga de belles arts 
Vicenç Piera.

11. Acceptació. La participació en el Concurs de Pintura Ràpida Mercat del 
Ram suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol circumstància 
no prevista en aquestes bases serà resolta per l’Ajuntament de Vic i el jurat 
nomenat.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades, i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia de drets digitals, l’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del 
tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre protecció de dades:
• Finalitat del tractament de les vostres dades personals: 
• Gestionar la inscripció i participació en el Concurs de Pintura Ràpida Mercat del Ram.
• Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és 

el consentiment que atorga l’interessat per mitjà del present document, en virtut de 
l’article 6.1.a) del RGPD.

• Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal. 
• Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així 

com limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de les dades al domicili del 
responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona) o a través del correu 
electrònic dpdajuntament@vic.cat.

• Conservació: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les 
finalitats del tractament per a les quals han estat recollides. 

• Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les 
vostres dades personals a la pàgina web següent www.vic.cat. 

L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa 
de protecció de dades i totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garan-
teixen la seguretat de les dades de caràcter personal. 
Així mateix, en cas d’incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades 
personals, teniu dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades.

Dia del concurs
Dissabte, 27 de març, diada del Mercat del Ram

Informació per participar en aquest concurs: 
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Vic
Tel. 93 886 21 00. www.culturavic.cat


