Bases del XXXII Concurs de pintura ràpida Joan Campoy –
Premi Capellades

16/03/2019
Mercat Figueter de Capellades
El Concurs de pintura ràpida Joan Campoy- Premi Capellades, és un concurs artístic promogut
per l’Ajuntament de Capellades, conjuntament amb l’entitat capelladina Els Amics de les Arts,
vinculat a la programació cultural del Mercat Figueter.
El Concurs de pintura ràpida, en la seva 32a. edició, atorgarà un primer, un segon i un tercer
premi en la modalitat lliure i, un premi especial, Premi Capellades, de temàtica concreta.
1.
2.
3.
4.

Poden participar-hi tots els professionals i aficionats a la pintura (locals i forans).
Cada concursant presentarà una sola obra.
El procediment serà lliure, dintre les tècniques pictòriques.
Tema
- Modalitat lliure. El tema a pintar ha de ser dintre els límits del terme municipal
de Capellades.
- Premi Capellades a la temàtica “Paissatges de la Bassa i Museu Molí Paperer”
(carrers/espais; La Bassa, Parc de la Bassa, Passeig I. Concepció, Pau Casals )

5. El primer premi de modalitat lliure podrà ser coincident amb el Premi Capellades de
temàtica específica, en cap cas però, els premis no són acumulables.
6. Les obres han de tenir unes dimensions mínimes d’un 10P (55 X 38 cm) i es presentarà
el llenç en blanc.
7. La inscripció i el segellat dels bastidors es realitzarà el dissabte dia 16 de març de 2019,
a la Sala municipal d’exposicions Les Voltes Casa Bas c/ Amador Romaní. 4 de
Capellades, de les 8.30h a les 10.30h del matí.
8. El lliurament de les obres serà en el mateix espai d’inscripció (Les Voltes Cas Bas) fins a
les 13.30h del mateix dia. (l’organització serà molt estricta en el compliment de l’horari).
9. El jurat, format per persones de reconeguda solvència artística, un cop finalitzat el
termini de lliurament d’obres, es reunirà per avaluar els diferents treballs presentats. El
veredicte del jurat serà inapel·lable.

10. El veredicte es farà públic en el mateix espai a les 14.30h. Acte seguit, es procedirà al
lliurament dels premis. Les obres premiades han de ser signades pels seus autors en el
moment de donar-se a conèixer la decisió del jurat. Els premis hauran de ser recollits
pels autors.
11. Els premis es podran declarar deserts si cap de les obres presentades no reuneix, segons
el criteri del jurat, els requisits mínims de qualitat artística.
12. Amb les obres presentades se celebrarà l’exposició “XXXII Concurs de pintura ràpida
Joan Campoy- Premi Capellades” a la Sala municipal Les Voltes Casa Bas, del 17 de
març al 7 d’abril.
13. Les obres escollides en primer, segon i tercer premi, així com l’obra guanyadora del
Premi Capellades, quedaran en propietat de l’Ajuntament de Capellades,
incorporant-se al Fons d’Art Municipal (FAM).
14. La recollida d’obres serà a partir del dilluns 8 d’abril, presentant el corresponent
resguard que indicarà el lloc on s’ha de recollir. L’organització del concurs entendrà
que els participants renuncien a les obres que no hagin estat recollides abans del 10
de maig de 2019. Aquestes quedaran en propietat de l’Ajuntament de Capellades.
15. La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte que no hagi estat previst
en aquestes bases.

1r PREMI
2n PREMI
3er PREMI
Premi Capellades

400 €
350 €
300 €
400 €

D’acord amb allò previst a l’art. 75.3 del R.D. 439/2007, del 30 de març, pel que s’aprova el reglament de l’IRPF i el
reglament de Plans i Fons de Pensions, els premis superiors a 300,00€ estaran subjectes a retenció del 15%. Les dades de
les inscripcions seran les que constaran a efectes de la declaració en el 130, o en altres models ens els que legalment
s’hagin d’incloure aquests imports.

