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BASES DEL CONCURS DE PINTURA FESTA MAJOR 2011 

 
 

Un any més la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Premià de Mar organitza el tradicional 
Concurs de Pintura de la Festa Major, que es regirà per les següents bases: 
 

1.- Al concurs de pintura de la Festa Major 2011 hi podran participar totes les persones residents 
a Premià de Mar majors de 18 anys.  

2.- Els formats, tècniques i continguts de les pintures són lliures.  

3.- Únicament es podrà presentar una obra per participant 

4.- Les obres participants en el concurs de pintura de la Festa Major 2011 es podran lliurar abans 
del dia 4 de juliol en el local de l’Associació d’Artistes Plàstics (c. Sant Antoni, 3. 08330-Premià de 
Mar). Els dies feiners (excepte dilluns) es podran lliurar de 18 a 20 h. Dissabtes i diumenges, de 
12 a 14 h. 

5.- El jurat serà integrat per: 

• Dos llicenciats en Belles Arts 

• Un representant nomenat per la Regidoria de Cultura 

• Un soci de l’AAPP 

El veredicte del jurat serà inapel�lable 

6.- Els premis consistiran en: 
  
 1r. premi: 300 €, atorgat per l’Ajuntament de Premià de Mar  

Nota: A aquest premis se li aplicarà una retenció de l’IRPF del 15% quedant de la següent 
manera: 
Import Brut: 300 euros 
15% IRPF: 45 euros 
Import a percebre: 255 euros 

 

2n. premi: 200€, cedits per l’Associació d’Artistes Plàstics (AAPP)   

Tres accèssits dotats amb sengles estoigs professionals de pintures cadascun, cedits per 
Indústries Titán, SA. 

7.- Les obres presentades al concurs romandran exposades al local de l’Associació d’Artistes 
Plàstics (c. Sant Antoni, 3. 08330-Premià de Mar) entre els dies 8 al 17 de juliol de 2011, ambdós 
inclosos 

8.- Totes les obres es podran retirar del local de l’Associació d’Artistes Plàstics entre el 18 i el 31 
de juliol de 2011, ambdós inclosos, entre les 18 i les 20 h. 
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9.-Les obres que no siguin retirades en els terminis establerts restaran propietat del fons de 
l’AAPP. 

10.- La participació en el Concurs de Pintura de la Festa Major suposa la total acceptació 
d’aquestes bases.  


