
 

 

BASES DEL 4T CONCURS D’ART JOVE DE TARADELL 

 

BASE 1.- ÀMBIT I DURADA 

Per potenciar i visualitzar els artistes joves de Taradell o vinculats al municipi es portarà a terme 

el 4t Concurs d’Art Jove de Taradell. Hi podrà participar qualsevol persona nascuda entre el 

1991  i el 2008. Hi haurà dues categories. La Categoria A, per a persones nascudes entre el 2004 

i el 2008, i la categoria B, per a persones nascudes entre el 1991 i el 2003. 

La temàtica de les obres ha d’estar relacionada amb la pandèmia, sota el títol “Com estàs vivint 

la pandèmia? Expressa-ho!”.  

Poden presentar-se a aquesta convocatòria les obres artístiques de les següents disciplines: 

pintura, dibuix, escultura i/o fotografia. Cada participant podrà presentar una obra de cada 

disciplina.   

El concurs constarà de 3 fases. El termini de presentació de les obres serà del 6 al 12 d’abril. 

L’exposició de les obres participants es portarà a terme del 14 al 21 d’abril. L’entrega de premis 

serà el dia 23 d’abril. 

 

BASE 2.- PREMIS I OPERATIVA  

El jurat estarà format per persones del món de l’art i la cultura, i la seva decisió serà inapel·lable. 

Els premis seran els següents:  

• 1 premi de 150 euros per la millor obra de la categoria A. 

• 1 accèssit de 50 euros a la categoria A.  

• 1 premi de 150 euros a la millor obra de la categoria B. 

• 1 accèssits de 50 euros a la categoria B. 

També hi haurà un premi de votació popular valorat en 50 euros per gastar a les botigues de 

l’Associació de Botiguers de Taradell, per l’obra més votada de les categories A i B. Podreu 

consultar les bases del sorteig del 14 al 21 d’abril durant l’exposició de les obres o al web de 

l’Ajuntament.  

L’organització es reserva el dret a declarar el concurs o un dels premis desert. 

 

BASE 3.- PUBLICACIÓ BASES SORTEIG I COMUNICACIONS  



 

 

Les bases estaran penjades a la web de l’Ajuntament de Taradell, www.taradell.cat,  als efectes 

de posar en coneixement de tothom el mecanisme de participació, de funcionament i de 

resolució del sorteig esmentat.  

 

BASE 4.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ I RESOLUCIÓ DEL SORTEIG  

La participació es realitzarà presentant les obres i omplint la fitxa tècnica a l’Ajuntament de 

Taradell dins el termini establert. Les obres s’han de presentar amb el seu títol al darrere, sense 

el nom de l’autor/a, aquest ha d’anar dins d’un sobre que s’entregarà juntament amb l’obra. Les 

obres presentades fora de termini no podran participar al concurs i  no s’acceptaran obres 

presentades en format digital.  

Entre els dies 14 i 23 d’abril (ambdós inclosos) les obres s’exposaran per categories i el jurat 

escollirà la millor obra i l’accèssit de cada categoria. A més, d’un premi escollit per votació 

popular, on guanyarà l’obra de la categoria A i B que tingui més vots.  

Les obres participants es podran recollir del 26 d’abril al 14 de maig a l’escola d’arts l’ARPA 

en el seu horari habitual. En el cas de no recollir l’obra o obres presentades dins aquest termini, 

la organització no se’n farà càrrec.   

 

BASE 5.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI  

El premi és personal i intransferible. Per tant, la persona guanyadora un cop informada del 

resultat, haurà de signar el full d’acceptació o renúncia del premi, previ al lliurament del premi 

en qüestió.  

La persona ha de confirmar la seva acceptació per procedir al lliurament del premi i declarar no 

tenir res a reclamar ni exigir a l’Ajuntament de Taradell, o bé, la seva renúncia o no acceptació 

del premi. En aquest supòsit, el premi no es podrà bescanviar per un altre i es perdran els drets 

sobre aquest.  

Si la persona guanyadora és menor d’edat haurà signar el full d’acceptació o renuncia el tutor 

o tutora legal.  

 

BASE 6.- DADES PERSONALS  

Les dades facilitades per participar en el 4t Concurs d’Art Jove de Taradell tenen caràcter 

confidencial i seran utilitzades per l’AJUNTAMENT DE TARADELL, amb domicili a Carrer 

http://www.taradell.cat/


 

 

de la Vila, 45 08552 TARADELL i amb NIF P08.278.00D per informar dels aspectes referents 

al concurs.  

Les dades seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent-se les mesures de seguretat 

necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de 

tercers.  

Les dades només facilitaran a tercers que estiguin involucrats en la celebració del concurs i es 

conservaran durant 6 mesos. 

 

BASE 7.- DADES ERRÒNIES  

En el supòsit que existeixi un error en les dades de la persona premiada i no sigui possible la 

seva identificació i localització, l’Ajuntament de Taradell quedarà exempt de qualsevol 

responsabilitat.  

 

BASE 8.- DRETS D’IMATGE  

La participació en el sorteig implica la cessió dels drets d’imatge de les fotos i/o enregistrament 

audiovisual que, en el seu cas puguin fer-se, en el moment de lliurament, pel seu ús informatiu, 

renunciant a qualsevol remuneració i/o reclamació per cap concepte, per la presa d’imatges 

fotogràfiques o vídeos i la cessió dels seus drets de publicació en qualsevol dels canals habituals 

de l’entitat, incloses les xarxes socials. 

Les imatges es podran guardar indefinidament en l’arxiu documental de l’Ajuntament si no 

exerceix el dret de supressió. 

 

BASE 9.- EXERCICI DE DRETS 

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i 

oposició/revocació al tractament de les dades presencialment davant l’Ajuntament de Taradell 

(OAC) o per la seu electrònica. En qualsevol cas, haurà d'aportar document acreditatiu de la 

seva identitat. Podrà, també, presentar reclamació davant de l’ ACPD. 

 

BASE 10.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES  

La participació en el concurs suposa l’acceptació expressa i íntegra:  

• De les presents bases.  

• El coneixement de la mecànica de participació.  



 

 

• De l’ús i tractament de les dades personal dels participants en els termes establerts 

en les presents bases. 

• De la cessió d’ús, difusió i publicació de les fotografies i/o imatges.  

 

BASE 11.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE  

Serà aplicable la legislació espanyola. El fur competent serà el dels Jutjats de Vic, amb renúncia 

expressa a qualsevol altre fur competent. 

 
 


