
XLV CERTAMEN DE PINTURA VILA DE PEGO 2021

BASES

Amb data  díhuit de març de 2021 queda convocat per l’Ajuntament de

Pego el XLV Certamen Nacional de Pintura, «Vila de Pego».

1. Participants:

Poden participar en aquest concurs tots aquells artistes residents a l’Estat

espanyol  que  ho  desitgen,  excepte  aquells  vinculats  amb  el  jurat o

l’organització.

2. Obra:

a) El concurs està obert a qualsevol tècnica i estil.

b) El tema de l’obra serà lliure.

c) Les dimensions de l’obra, estaran compreses entre un mínim de 70 cm

i  un màxim de 180 cm en algun del seus costats.  Si l'obra estiguera

composta per  parts  diferents  (díptics,  tríptics,  etc.)  serà  computat  a

efectes de dimensions màximes el conjunt de totes elles. 

3. Inscripció i documentació:

a) El termini d'inscripció d’obres serà  de les 9.00h  del  29 de març a les

23.59h del 30 d'abril de 2021.

b) Les obres es  presentaran mitjançant  formulari    online   a  través  de la  

plataforma    mundoarti.com  . on els membres del jurat realitzaran una  

preselecció.  Cada participant podrà presentar un màxim de 2 obres.

Serà imprescindible presentar el DNI, un CV de l'autor i descripció de

l'obra.



c) Les obres deuran ser originals i no haver estat premiades a cap altre

concurs  nacional  o  internacional,  ni  presentades amb anterioritat  en

aquest certamen.

d) Posteriorment, les obres seleccionades seran lliurades personalment o

remeses  per  agència  de  transports  a  ports  pagats,  sense  signar,

degudament  identificades  al  revers.  Embalades  amb  materials

reutilitzables  per  a  la  seua  posterior  devolució  (si  es  lliuren

personalment,  no  serà  necessari  l'embalatge).  Les  despeses  de

transport,  per  a  enviar  o  recollir  les  obres,  seran  a  càrrec  dels

participants.  L’Ajuntament  de  Pego  no  es  farà  responsable  de  les

pèrdues o desperfectes de les obres durant el transport, així com dels

riscos  de  robatori,  incendi  o  qualsevol  altra  circumstància  que  es

produïra mentre les obres estigueren al seu poder.

e) Les  obres  s'hauran  de  presentar  sense  vidre  ni  marc,  i  amb  les

condicions necessàries per a la seua exposició, en l'horari i adreça que

facilitarem als autors seleccionats.

4. Premi:

a) S’estableix un únic premi, en metàl·lic,  de 5000 € a la millor obra a

criteri  del  Jurat,  a  l'import  del  qual  se  li  deduirà  la  quantia  que

fiscalment corresponga. L’obra premiada passarà a ser propietat de l’

Ajuntament de Pego.

b) El premi serà lliurat al guanyador el dia quatre de juny de 2021, a les

20’00h  en  l’acte  públic  d’inauguració  de  l’exposició  de  les  obres

seleccionades i la premiada.

c) El Jurat estarà format per personalitats de reconegut prestigi en el món

de les arts plàstiques, i actuarà de Secretari un funcionari municipal.

Aquest jurat serà designat per l’Ajuntament. El veredicte del jurat serà

inapel·lable.



5. Exposició:

El període d’exposició de les obres seleccionades serà del quatre de juny

al dos de juliol de 2021, al Centre d’Exposicions del C/ Hospital, 2 de Pego.

6. Retirada de les obres:

Les obres hauran de  ser retirades necessàriament del dotze al setze de

juliol i prèvia sol·licitud telefònica a la Casa de Cultura. 

En cap cas es podrà excedir aquest període. Transcorregut aquest termini,

les obres no retirades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Pego.

Qualsevol discrepància respecte a la interpretació de les presents Bases,

o eventualitat que no estiguera prevista, serà resolta pel Jurat.

Participar en el present concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes

bases.

BASES per internet: 

www.pegoilesvalls.es  

www.pego.org  

https://www.mundoarti.com/concursos


