BASES DEL VII CONCURS – EXHIBICIÓ DE GRAFIT, POSTGRAFIT I ART MURAL: ESPRAI
2019
1. OBJECTE
L’objecte de la present convocatòria es obrir la participació a tots aquells artistes urbans que ho
desitgen al concurs-exhibició de grafit, postgrafit i art mural: ESPRAI 2019.
En aquest concurs-exhibició es promou el creixement artístic i cultural, d’una banda, per a crear
espais d’expressió artística per als joves i, d’altra banda, amb la finalitat d’embellir diferents
punts de la ciutat que actualment poden trobar-se deteriorats.
2. CARACTERÍSTIQUES
Organització
L’organització del concurs-exhibició de grafit, postgrafit i art mural: ESPRAI 2019, serà assumida
per la regidora delegada de Joventut i el personal de la Regidoria de Joventut.
Modalitat d’inscripció
2.1. Cada participant ha d’emplenar una sol·licitud d’inscripció i presentar-la en Registre de
l’Ajuntament de Vila-real
2.2. Es podrà participar en dues modalitats diferents, que són excloents l’una de l’altra:
-

de forma INDIVIDUAL

-

en GRUP

Participants
Podran participar-hi totes les persones sense límit d’edat i de qualsevol procedència, de forma
individual o en grup. Si es selecciona un grup o crew, aquest funcionarà com un sol artista, en
quant a material es refereix.
Es seleccionaran DEU ( 10 ) artistes o crew d’entre totes les inscripcions.
Els artistes seleccionats tindran un espai reservat adjudicat per l’organització. Les obres, sense
excepció, es realitzaran als espais adjudicats.
L’organització facilitarà a cada artista o crew un total de SIS ( 6 ) esprais.
Obra
L’obra que es realitzarà en el concurs-exhibició ha de ser original i no ha d’haver estat exposada
amb anterioritat en cap altre certamen, concurs o paret.
Les tècniques seran de grafit, postgrafit o art mural amb esprai o pintura plàstica
La temàtica serà lliure, però seran exclosos, per l'organització, aquells treballs que tinguen
caràcter vexatori, per motius de racisme, violència o qualsevol altre tipus, que atempte contra la
integritat física o moral de persones o animals. L'organització es reserva el dret d'excloure
qualsevol obra que no s'adeqüe a l'esperit de l'activitat.
La realització de l’obra serà el dissabte 1 de juny de 2019, començarà a les 10.00 h i finalitzarà a
les 20.00 h.
Lloc
El lloc habilitat per a la realització de les obres serà la plaça El Llaurador. En cas de no poder
realitzar-se l’activitat en aquest lloc, l’Ajuntament de Vila-real notificarà amb temps i en forma
deguda on s’ubicarà el concurs.

La Regidoria de Joventut assignarà prèviament a cada participant o grup l’espai per a la
realització de l’obra. Aquest espai es donarà a conèixer el mateix dia del concurs.
S’assignarà espai per a la realització del mural en relació al nombre de participants, la modalitat
en què s’han inscrit i els metres del suport a pintar. En el cas de la modalitat per grup
s’assignarà l’espai per grup i no per membre. Cada modalitat disposarà dels mateixos metres.
Independentment de la modalitat d’inscripció, es donarà una quantitat de pots a cada
concursant. Els colors s’adaptaran al color del fons del suport.
Cada persona o grup podrà portar-hi el seu material de treball
3. INSCRIPCIÓ
El termini de sol·licitud començarà l’endemà de la publicació provisional d’aquestes bases en el
BOP i finalitzarà el 26 de maig de 2019.
Es podrà continuar amb el procés d’inscripció durant el termini d’al·legacions, entenent que si
s’interposen al·legacions es considerarà interromput aquest procés fins que es solucionen les
al·legacions.
3.1.

La recepció de les sol·licituds es farà exclusivament en format electrònic a l’dreça
electrònica joventut@vila-real.es especificant nom i cognoms, DNI, telèfon de contacte i
si participa en la modalitat individual o de grup. El termini d’enviament de les
preinscripcions començarà el dia següent de la publicació d’aquestes bases en el BOP
de la província de Castelló a les 9.00 h i finalitzarà el 26 de maig de 2019, a les 20 h. La
finalitat d’aquesta preinscripció serà logística, per tal de saber el nombre de participants i
espai a assignar a cada participant o grup.

3.2.

La preinscripció no dóna dret a presentar-se al concurs si no s’ha presentat en temps i
forma la instància general on es sol·licita la inscripció al concurs de grafit , postgrafit i art
mural: ESPRAI 2019.

3.3.

La instància general es presentarà a Atenció i Tràmits de l’Ajuntament de Vila-real o de
forma telemàtica en el web de l’Ajuntament de Vila-real (www.vila-real.es)

3.4.

Si s’envia per correu postal, es considerarà com a data vàlida la que figura en el matasegells.
Només seran admeses les sol·licituds que arriben dins del termini establit.
La instància general es pot descarregar des del web de l’Ajuntament de Vila-real
(www.vila-real.es), es pot sol·licitar per correu electrònic a l’adreça joventut@vila-real.es
o a l’Ajuntament de Vila-real i la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vila-real

3.5.
3.6.

4. JURAT
4.1. El Jurat estarà compost per, almenys, CINC (5) persones amb criteri vàlid per a valorar els
aspectes esmentats en el punt 5 d’aquestes bases.
4.2. El Jurat serà nomenat per resolució d’Alcaldia.
4.3. El president del Jurat serà la regidora delegada de Joventut, que podrà delegar en alguna
altra persona.
4.4. Actuarà com a secretari del Jurat, amb veu però sense vot, un funcionari de la Regidoria
de Joventut de l’Ajuntament de Vila-real.
5. PROCÉS DE SELECCIÓ DE PARTICIPANTS
5.1. Els criteris de valoració que seguiran els membres del Jurat seran la tècnica, la creativitat i
l’expressivitat de l’obra.

5.2. Cada membre del Jurat qualificarà amb una nota de l’1 al 10 cadascun dels apartats i la
puntuació final s’obtindrà de la suma de tots ells.
6. DRETS
6.1. Les obres que es realitzaran en el concurs passaran a ser propietat de l’Ajuntament de
Vila-real, que es reserva tots els drets sobre aquestes, inclosos els de reproducció, cessió,
modificació i ús.
6.2. Els participants es faran totalment responsables de les reclamacions que pogueren sorgir
de qualsevol naturalesa o que tercers pogueren fer respecte d’això sobre originalitat,
pareguts o còpies parcials o totals dels treballs presentats.
6.3. L’Ajuntament de Vila-real podrà disposar de les obres presentades a concurs sense
demanar autorització prèvia a l’artista o artistes autors.
6.4.

6.5.
6.6.

La participació en el concurs implica automàticament la total acceptació d’aquestes
bases, que podran ser interpretades per l’organització i per la Regidoria de Joventut en
aquells aspectes que no s’hi preveuen.
Tots els participants acceptaran les resolucions que es donaran per part de l’Ajuntament
de Vila-real i/o la Regidoria de Joventut als imprevistos que pogueren sorgir.
Els participants autoritzen, pel fet d’inscriure-s’hi, totes les accions dins de la
programació i promoció del concurs. Aquesta autorització permet la difusió de les obres
presentades a concurs per part de l’Ajuntament de Vila-real sempre que siga sense ànim
de lucre.

7. CONSULTES
Qualsevol consulta sobre les bases i desenvolupament del concurs-exhibició de grafit, postgrafit
i art mural: ESPRAI 2019, es poden fer en l’adreça electrònica: joventut@vila-real.es
Els seleccionats només es donaran a conèixer per els mitjans exposats en l’apartat 4 d’aquestes
bases.
8. PROTECCIÓ DE DADES
Les parts es comprometen a complir, en els termes que s’apliquen, el que estableix la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, d’obligació
de compliment de l’aplicació del Reglament de la Unió Europea 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les
persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades, a partir del 25 de maig de 2018, que aquest serà aplicable.
9. PUBLICACIÓ
Les bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en el Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament durant un termini de quinze (15) dies als efectes previstos en la base 28 de les
d’Execució del Pressupost Municipal de 2019, punt tercer, a l’efecte que les persones
interessades puguen interposar o formular les al·legacions que consideren pertinents.
Transcorregut aquest període sense que s’hagueren formulat al·legacions, s’entendran
definitivament aprovades aquestes bases.
Es podrà continuar amb el procés de preinscripció i inscripció durant el termini d’al·legacions,
entenent que si s’interposen al·legacions es considerarà interromput aquest procés fins que es
solucionen les al·legacions.

