
  
 

 

I CONVOCATÒRIA  ART NOVELL 

 

BASES REGULADORES DE LA I CONVOCATÒRIA ART NOVELL 

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

La present convocatòria té per objecte la promoció i l’impuls dels i de les 
artistes joves de la comarca de la Safor. 

Amb ocasió del nomenament de Gandia com a CAPITAL CULTURAL, la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Gandia posa en marxa el projecte ART 
NOVELL, que s’integra en el programa d’actes previstos en la mencionada 
capitalitat cultural. Esta convocatòria té, com a objectiu, difondre  i promocionar 
els i les artistes de la comarca de la Safor i el seu treball, a través de l’exposició 
de les obres que prèviament hagen sigut seleccionades. 

 

2. PARTICIPANTS 

Podran participar-hi totes i tots els artistes nascuts i/o residents a la comarca de 
la  Safor, amb edats compreses entre els 18 i els 35 anys (amb data de 
naixement a partir del 31 de desembre de 1981). S’hi podrà participar a  títol 
individual o col·lectiu.  

El nombre d’artistes seleccionats serà de 10, com a màxim. 

 

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES  

Les modalitats artístiques que s’exposaran seran:  pintura, dibuix, escultura, 
gravat, instal·lacions o  tècniques mixtes. 

Cada artista seleccionat podrà exposar  un màxim de 3 obres.  
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Les obres seleccionades es presentaran en les condicions adequades per a ser 
exposades i amb un embalatge reutilitzable per a la seua posterior devolució. Si 
alguna de les obres presentarà particularitats per al seu muntatge, haurà d’anar 
acompanyada de les instruccions corresponents. 

 

4. PRESENTACIÓ DE LES OBRES I DOCUMENTACIÓ 

Cada persona o col·lectiu participant en esta convocatòria haurà de presentar, 
junt amb les obres, la instància de sol·licitud que s’adjunta com a annex a estes 
bases, acompanyada dels documents següents: 

- Fotocòpia del DNI o passaport 
- Breu currículum artístic (màxim, 10 línies) 
- Dades sobre l’obra: títol, mesures, tècnica emprada i data de realització. 
- Fotografia en color de l’obra presentada, en paper i en format digital, 

amb una resolució mínima de 200 ppp. 
- Valoració econòmica de l’obra (IVA inclòs) 

El dossier documental i les fotografies (en paper i CD) no seran retornats a 
l’autor. L’organització garantitza la confidencialitat de les dades personals 
aportades. 

 

5. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 22 de setembre de 2017 
(ambdós inclosos), fins a les 14.00 h de l’última data, és a dir,  del dia  el 22 de 
setembre de 2017.  

Les sol·licituds es podran presentar, de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 
hores, a : 

I Convocatòria ART NOVELL 
Casa de Cultura Marqués de González de Quirós  
Passeig de les Germanies, 13  
46702 Gandia 
Telèfon 96 295 95 35    cultura@gandia.org 

 

En el cas que es presente per correu postal, s’haurà de fer per correu certificat i 
s’admetran totes les propostes en les quals la data de mata-segells estiga 
compresa dins del termini d’admissió de la convocatòria. 

 

2 
 

mailto:cultura@gandia.org


 

6. JURAT DE LA CONVOCATÒRIA 

El jurat per a la selecció dels i les artistes que exposaran estarà compost per 
una comissió formada per: 

- El regidor de Cultura o persona en qui delege, que serà el president. 
- 3 artistes o especialistes d’art de prestigi reconegut  
- 1 tècnic del departament de Cultura, que exercirà de secretari de la 

comissió 

El jurat seleccionarà 10 artistes, que seran els qui conformen l’exposició. Una 
vegada feta la selecció, es comunicarà als autors i autores la decisió del jurat 
per correu electrònic.  

La decisió del jurat serà inapel·lable. 

En allò no previst expressament en estes bases, el funcionament del jurat 
s’ajustarà al que preveu la secció 3a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques. 

 

7. EXHIBICIÓ DE LES OBRES I CATÀLEG 

L’exposició de les obres es farà de l’1 de desembre  de 2017 al 7 de gener de 
2018, a la Sala Coll Alas de Gandia.  L’Ajuntament de Gandia es farà càrrec del 
muntatge de l’exposició, del desmuntatge i de l’embalatge posterior de les 
obres.  

Amb la finalitat de donar la màxima difusió, l’Ajuntament de Gandia editarà un 
catàleg on es recolliran les obres i els artistes seleccionats. Per este motiu, els i 
les artistes seleccionats estaran obligats a cedir els drets de reproducció de les 
obres en els catàlegs i qualsevol altre mitja de difusió de la convocatòria o de 
l’exposició, sense dret a cap compensació. 

 

8. PREMI 

L’Ajuntament de Gandia destinarà un import de 1.500 €, consignats en la 
partida pressupostària 70 33300 62500, per a adquirir una o diverses obres 
que, per la seua qualitat, el jurat seleccione per a formar part dels fons artístics 
municipals. 
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De l’import del premi es deduiran les retencions fiscals que corresponguen 
d’acord amb la legislació vigent. Les obres adquirides passaran a ser propietat 
municipal. 

 

9. DEPÒSIT I RETIRADA DE LES OBRES 

Després de la selecció de les  obres per part del jurat de la convocatòria, 
s’indicarà als autors de les obres no seleccionades el lloc, la data i la forma en 
què han de retirar les obres. Per a retirar-les, serà imprescindible la presentació 
del rebut lliurat en el moment del depòsit. 

Respecte als artistes seleccionats, una vegada acabada l’exposició, hauran de  
retirar les obres a la Casa de Cultura Marqués de Gonzalez Quirós, del 10 al 26 
de gener de 2018.  Per a fer-ho, també serà imprescindible mostrar el rebut 
lliurat en el moment de la presentació. 

L’Ajuntament de Gandia custodiarà les obres, però declina tota responsabilitat  
per la pèrdua, danys, desperfectes o qualsevol altra alteració o perjudici alié a 
la seua voluntat que pogueren sofrir les obres presentades. 

 

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La mateixa participació en esta convocatòria suposa el coneixement i 
l’acceptació íntegra d’estes bases per part de les persones que hi participen. 

4 
 


