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4. Destinataris
Podran participar totes aquelles persones que ho
desitgin en les següents categories:
Infantil: nascuts entre el 2009 i el 2015
Juvenil: nascuts entre el 2004 i el 2008
Adults: nascuts abans del 2004 (no inclòs)
La participació en aquesta convocatòria
suposa l’acceptació d’aquestes bases
5. Presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà el dia6
de novembre de 2021 de 15 a 16 h a Ca l’Anita
(plaça de Sant Pere, 1) que, en qualsevol cas, haurà
d’estar precedit de la publicació del corresponent
extracte de l’esmentada convocatòria al Butlletí Oﬁcial de la Província mitjançant la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL
CONCURS DE PINTURA RÀPIDA SOBRE
LA POSTA DE SOL DE ROSES, EN EL MARC
DEL FESTIVALET DE ROSES 2021
1. Objecte del concurs
Aquestes bases regulen l’elecció de set obres pictòriques, repartides en diferents categories i premis,
realitzades en el marc del IV Concurs de pintura ràpida sobre la posta de Sol de Roses, el
dissabte 6 de novembre de 2021.
El concurs té l’objectiu de posar en valor l’entorn
natural en el qual es troba Roses, concretament les
postes de Sol que hi tenen lloc, i fomentar un ambient creatiu que atregui gent de dins i fora del
poble.
2. Procediment de concessió
El procediment de concessió és el de concurrència
competitiva
3. Tema, tècnica i format de les obres
presentades
El tema de les obres ha d'estar relacionat amb la
posta de sol de Roses i els seus espais i monuments. No s'admeten models previs (esbossos, esquemes o fotograﬁes). Es requereix pintar in situ i
queda prohibit emportar-se el material a un lloc aliè
al concurs.
La tècnica utilitzada serà lliure, admetent tots els
procediments pictòrics a excepció de reproduccions per ordinador, fotograﬁa o similars.
El suport ha de ser tela, fusta o un suport rígid (inclòs paper per aquarel·la) blanc o amb emprimació
llisa d'un sol color i amb mesures de lliure elecció.

6. Procediment d’inscripció
Totes les persones que vulguin participar en aquest
concurs hauran de personar-se a Ca l’Anita (plaça
de SantPere, 1) en lloc, dia i hora establerts en el
punt anterior per a formalitzar la Sol·licitud d’inscripció i procedir al segellat dels suports dels participants. En el moment de la formalització de la
inscripció, hauran de presentar el document original
d’identitat amb fotograﬁa. Per a menors d'edat, serà
necessari que signi el registre el pare/mare o tutor.
L'organització segellarà els suports en el revers. Es
formalitzarà una ﬁtxa de registre amb les dades del
participant i DNI. Podran segellar tants suports com
es desitgi, però només s'acceptarà la presentació
d'una obra ﬁnal per participant. Es donarà un número de registre a cada participant.
Cada participant portarà material necessari per
poder participar en el certamen (pintures, suport,
tamboret, cavallet, tot el que consideri necessari).
7. Quantia dels premis
La quantitat màxima destinada a aquest concurs és
de 1.200,00 €, inclòs l’import corresponent a la retenció d’IRPF en el seu cas, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 71 4311 4810000.
S’estableixen 3 categories de premis, amb els imports bruts següents:
• Categoria Infantil
- Finalista Diploma i premi de 50,00 €
- Finalista Diploma i premi de 50,00 €
• Categoria Juvenil
- Finalista Diploma i premi de 50,00 €
- Finalista Diploma i premi de 50,00 €

• Categoria Adults
- 1er premi 500 €
- 2n premi 300 €
- 3r premi 200 €
Els premis seran abonats mitjançant transferència
bancària al número de compte que es detalli a la
corresponent ﬁtxa de dades ﬁscals que la persona
guanyadora haurà de presentar.
Si l’import brut del premi, o premis acumulats per
un mateix acte, és de més de 300,00 €, se li aplicarà
la retenció en concepte d’IRPF que correspongui.
El/s premi/s pot/poden quedar desert/s.
8. Criteris de valoració (Puntuació màxima)
Qualitat tècnica: 10 punts
Originalitat de les obres: 10 punts
Complexitat tècniques utilitzades: 10 punts
9. Òrgan instructor
La instrucció del procediment correspondrà, en tot
cas, a l’Àrea de Promoció Econòmica.
10. Recepció d'obres
La recepció d'obres candidates al concurs es farà
al mateix lloc de la inscripció, a Ca l’Anita (plaça
de Sant Pere, 1) de 19 a 20 h.
Es lliurarà l'obra acabada i sense signar i constarà
el número de registre donat en el moment de la
inscripció. Les obres que estiguin signades seran
excloses automàticament.
Horaris recepció obres:
• Categoria infantil i juvenil: de 18 a 19 h
• Categoria adult: de 19 a 20 h
11. Entrega de premis
La decisió del jurat de totes les categories es farà
pública el mateix dia del concurs a les 21.00 h. A
continuació, es lliuraran els premis a Ca l’Anita
(plaça de Sant Pere, 1). Quan es donin a conèixer
els noms dels autors guanyadors, aquests signaran, en directe, les seves respectives obres.
Es tracta d'un acte públic al qual serà obligatori
acudir per rebre el premi. En cas que el premiat, o
el representant del mateix, no assisteixi a aquest
acte, s'atorgarà el premi al següent classiﬁcat.
Els premis seran abonats mitjançant transferència
bancària al número de compte que es detalli a la
corresponent ﬁtxa de creditor, que els premiats
hauran de presentar.
Per donar compliment a la normativa legal, els
perceptors d’aquests premis seran declarats dins
del model anual 347 de l’Agència Tributària i
també a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Els guanyadors de les categories infantil i juvenil
no seran declarats a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS), d’acord amb l’article 4.a)
del RD 130/2019 de 8 de març que regula la
BDNS, on s’estableix que no serà obligatori subministrar informació de les resolucions de concessió, i de les corresponents fases posteriors, quan
la quantia anual atorgada a un mateix beneﬁciari
no superi l’import total de 100,00 €.
12. Jurat
El jurat dels Premis el formaran tres membres professionals del col·lectiu artístic i dos representants
de l’Ajuntament. Actuarà com a secretari/a la tècnica de l’Àrea Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses.
La decisió del jurat serà inapel·lable, s’estendrà
una acta on constaran el nom dels autors de les
obres presentades, la puntuació i la proposta raonada de les obres guanyadores. Qualsevol aspecte no previst a les bases serà resolt pel jurat.

13. Drets
Les obres premiades seran exposades, amb el
nom del seu autor, a l’Oﬁcina de Turisme de
Roses, ﬁns al dia 22 de novembre de 2021, data
en què les obres hauran de ser recollides pels
seus autors.
La resta d'obres no premiades hauran de ser recollides pels seus autors el mateix dia del concurs.
En cas contrari, s'entén que els autors renuncien
a qualsevol dret, per la qual cosa passaran a ser
propietat de l'Ajuntament, que en decidirà el destí.
Els autors premiats cediran els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de la seva
obra a concurs a l'Ajuntament de Roses, el qual
es reserva, així mateix, el dret d'exhibició, reproducció gràﬁca i publicació sense ﬁnalitats comercials de les obres premiades.
14. Regulació jurídica
En tot allò que no es preveu de forma especíﬁca en
aquestes bases li serà d’aplicació:
• Les bases generals reguladores de subvencions
municipals.
• La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions
• El Reial Decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions
• Qualsevol altra disposició normativa que hi sigui
aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

