
51º CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA
VILA DE SANT JOAN D'ALACANT (2018)

Queda convocat d'acord a les següents bases

Bases:

1. Participants:
Podran concórrer a aquest concurs artistes de tot el territori estatal.

2. Requisits dels treballs:
Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres. Correran del seu compte les 

despeses de transport i segur, tant en presentació com en retirada de quadres.

Totes les obres seran originals, no admetent-se còpies d'obres premiades ni seleccionades 
en altres concursos. La temàtica i tècnica seran lliures. El format no podrà ser superior a 2x2m ni 
menor de 50x70cm. Si alguna obra es componguera de parts diferents (díptics, tríptics, etc.) serà 
computat a l'efecte de dimensions màximes, el conjunt de totes elles. Els participants donaran les 
instruccions necessàries per al muntatge i exhibició de la seua obra, quan ho consideren oportú. En 
cas contrari no s'admetran reclamacions. Totes les obres hauran de presentar-se sense emmarcar o 
convenientment emmarcades per un simple llistó de fusta.

No   s’  adm  etran   obres protegides amb cristall  .

3. Inscripcció i documentació:
L'obra  es  lliurarà  sense  signar,  degudament  etiquetada  pel  seu  revers,  fent  constar  en 

aquesta etiqueta exclusivament el  títol  de la mateixa i  la llegenda "51º Certamen Nacional  de 
Pintura Vila de Sant Joan d'Alacant".

S'adjuntaran 2 sobres tancats amb el títol de l'obra en el seu exterior,  un pegat en el revers  
del quadre i un altre es lliurarà en el moment de la inscripció al personal que recepcione l'obra,  
amb la següent documentació: 

- La fitxa d'inscripció. 
- Una fotocòpia del D.N.I. 
- Una fotografia en color de l'obra presentada al concurs, en el revers del qual ha de figurar 

el títol de l'obra i el lema citat anteriorment. 

L'oficina receptora podrà rebutjar qualsevol obra que no s'ajuste estrictament a l'establit en 
les bases i expedirà els corresponents justificants de participació als artistes acceptats al concurs 
que serviran posteriorment per a retirar les obres en cas de no ser guanyadors. Qualsevol despesa 
que ocasione l'enviament o retirada de les obres correrà per compte de l'autor. 

Les obres es presentaran personalment o s'enviaran a la següent adreça:

Casa de Cultura de Sant Joan d'Alacant
C/ la mar s/n (Enfront de Plaza José Carreras). 03550. Sant Joan d'Alacant.
Més informació: 965 94 11 29  / cultura@santjoandalacant.es



4. Termini:
El termini per a presentar les obres serà del 1 d'agost  al 28 de setembre de 2018, en horari 

de 9:00h a 21:00h.

5. Jurat i selecció d'obres:
El Jurat estarà format per persones qualificades de reconegut prestigi en el camp de les arts  

visuals. La seua composició es farà pública en donar a conèixer la decisió.

Amb  les  obres  seleccionades  pel  jurat  s'organitzarà  una  exposició  entre  els  dies  19 
d'Octubre i el 11 de novembre de 2018, en la Sala d'Exposicions “Pablo Lau” de la Casa de Cultura 
de Sant Joan d'Alacant.

6. Premis:
S'estableix un únic premi dotat amb 4.000 euros (QUATRE MIL) i un diploma per a l'obra 

guanyadora, i dos esments honorífics reconegudes amb un diploma. El premi podrà ser declarat 
desert i estarà subjecte a les retencions fiscals i disposicions vigents que hagen d'aplicar-se.

L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant  oferirà la possibilitat de sala al guanyador amb una 
durada aproximada de 20 dies.

7. Decisió:
La  decisió del  jurat  serà  inapel·lable  i  s'establirà  com  a  mínim  la  majoria  simple.  El 

lliurament  dels  premis  es  realitzarà  en  la  inauguració  de  l'exposició  de  les  obres  premiades  i 
seleccionades. L'obra guanyadora quedarà en propietat de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant per 
a  ser  incorporada  al  fons  d'art  d'aquesta  entitat,  quedant-se  aquest  la  reserva  dels  drets  de 
publicació i reproducció de l'obra, sense necessitat de recaptar el consentiment de l'autor.

8. Devolució de les obres:
Les obres no seleccionades es podran retirar en un termini màxim de 30 dies hàbils a partir 

de la decisió del jurat. Una vegada acabada l'exposició hi haurà un termini de 30 dies hàbils per a la  
recollida de l'obra, després del qual les obres que no hagen sigut retirades, en tots dos casos,  
passaran a formar part del patrimoni de l'Ajuntament.

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant prendrà les mesures de 
seguretat al seu abast per a la millor conservació i  vigilància de les obres, posant per a açò el 
màxim zel  en la seua cura; però no es responsabilitza de les possibles pèrdues, extraviaments, 
robatoris, incendi, desperfectes de les mateixes o qualsevol altre acte aliè a la seua voluntat que es  
puga produir durant el seu transport, recepció, dipòsit, exhibició o devolució, ni d'accident que es  
puguen produir.

9. Base Final:
La participació en aquest certamen implica la plena acceptació de les presents bases i la 

conformitat amb les decisions del Jurado. Qualsevol qüestió o dubte que puga sorgir de la seua 
interpretació serà resolta segons els criteris de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant 
Joan d'Alacant. 

 



ANNEX I

Fitxa d'Inscripció

Títol de l'obra:

Nom i Cognoms:

Domicili:

Telèfon:

Correu electrònic:

DNI:

Valoració i breu descripció conceptual de les obra presentades i les dades d'interès que l'autor 
considere necessaris destacar:


