BASES PER AL CONCURS DE PINTURA MURAL/GRAFFITI EN EL
MARC DE L’INCA STREET ART VOL.3
0. Resum
Què? Concurs mural/graffiti lliure. (Ha d’incorporar la frase: Inca Street Art vol.3)
Qui? Artistes i amateurs de l’art urbà. Queden excloses empreses.
Com? Inscripció prèvia i gratuïta a https://forms.gle/prppMmfbpXCgLUoL8 .
On? A l’avinguda del Pla. (polígon industrial Can Matzarí). Murs 5x5m.
Quan? 18 maig 2019.
Període d’inscripció: Queda oberta fins dia 18 de maig. Les places s’assignaran per
ordre d’arribada al concurs mural, a la paradeta de Comunitart.
Premis: 1r premi: 150 € ; 2n premi: 100€; 3r premi: 50€.

1. Objecte de la convocatòria
L'associació cultural Comunitart convoca el III Concurs de pintura mural/graffiti
inclòs dins l’ Inca Street Art vol.3, entenent per pintura mural la que es realitza en un
suport arquitectònic i que interacciona amb l’entorn urbà. L'objectiu del festival és
aportar una identitat innovadora i atractiva a la ciutat d'Inca mitjançant la posada en
valor de l'art realitzat en espais públics. A més, el concurs permetrà el desenvolupament
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personal i artístic de les artistes i els artistes implicats, oferint un espai expositiu que,
d'altra banda, no es podria disposar.

2. Bases de la convocatòria
2.1. Participants i objecte del concurs
La convocatòria està oberta a persones interessades en l'art, que s'hi dediquin
de forma professional o amateur. L'edat establerta serà a partir de 16 anys, i hi
podran participar les interessades i interessats de forma individual o per grups.
Seran incompatibles per participar en el concurs: a)Els membres del jurat ; b)El
personal al servei de l'entitat convocant; c)Les persones que pretenguin participar
en representació d’una empresa amb finalitats propagandístiques; d)Les persones
que es trobin incloses en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 60 del
TRLCSP.

2.2. Inscripció, dates i lloc del concurs.
El termini d’inscripció serà des del dia següent a la publicació d’aquesta
convocatòria fins al 15 de maig de 2019. Caldrà omplir la fitxa d’inscripció a
https://forms.gle/prppMmfbpXCgLUoL8 . El tractament de les dades personals es
realitza d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
L'estil, tècnica i tema de la intervenció serà lliure. No s'admetran treballs que
tinguin continguts violents, obscens, xenòfobs, sexistes o qualsevol altre que
atemptin contra la dignitat de les persones. Els treballs hauran d'incloure en algun
lloc del mateix, la frase: “Inca Street Art vol.3”.
El concurs mural es realitzarà el 18 de maig de 2019 a partir de les 11h fins a
finalitzar la jornada. El lloc de realització serà l’avinguda del Pla del polígon
industrial del Can Matzarí. Es disposaran espais de cinc metres d’amplada i cinc
metres d’alçada per a cada participant.
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Les parets s’assignaran per ordre de compareixença al concurs fins a acabar
l’espai disponible.

2.3. Autoria.
En compliment del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016- relatiu al a
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades s’informa que el responsables del tractament
d’aquestes és l’associació Comunitart i que les dades personals recollides es
tractaran a fi de gestionar la convocatòria de concurs relativa a aquestes bases. Les
persones interessades poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i
portabilitat previstos així com la limitació o la oposició al seu tractament dirigint-se
a través d’una sol·licitud enviada a comunitart@gmail.com.
Les persones que participen en el concurs respondran personalment de la
legítima titularitat i originalitat de l'obra en els termes als quals es refereix el text
refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, garantint, per la sola participació en aquest
concurs, aquesta titularitat així com el caràcter original i inèdit de l'obra. L'associació
cultural Comunitart es compromet a difondre el premi a través dels mitjans
habituals.

3. Comissió avaluadora i criteris de selecció.
La Comissió avaluadora seleccionarà el mural guanyador. Les obres seran
valorades segons els següents criteris de selecció: innovació, originalitat, creativitat,
rellevància i impacte del projecte en el context social i cultural de la ciutat, expressió i
qualitat artística. Tots els membres de la comissió avaluadora seran persones
qualificades en la matèria.

4. Resolució
L’anunci dels projectes guanyadors es realitzarà el mateix dia 11 de maig una
vegada acabat el certamen.
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5. Premis del concurs i dotació econòmica.
-1r Premi.
La dotació econòmica del premi per a la persona o grup seleccionat serà de 150 euros.
-2n Premi
La dotació econòmica per a la persona o grup seleccionat serà de 100 euros.
-3r Premi
La dotació econòmica per a la persona o grup seleccionat serà de 50 euros.

6. Altres disposicions.
La comissió avaluadora resoldrà qualsevol fet no previst en les bases i els dubtes
sobre la interpretació d’aquestes.
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