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NOVETAT: A partir d’aquesta edició, per a participar al Premi de Pintura serà necessari fer una inscripció prèvia a través d’un for-
mulari electrònic� Aquesta Preinscripció és gratuïta i evitarà que els participants hagin de portar físicament la documentació que se 
sol·licita per a concursar (plica, dades tècniques i USB o CD amb la fotografia de la pintura)� 

El termini de preinscripció finalitza dilluns dia 14 de febrer de 2022 a les 24�00 h� 

I. LES OBRES
I.1. Poden optar al Premi totes les obres pictòriques, úniques i origi-
nals, de creació artística, sense limitació de tema, matèria, format 
o tècniques�

I.2. Una vegada presentades, les obres no podran ser retirades del 
concurs, ni de forma definitiva ni per a fer-hi modificacions� 

I.3. Totes les obres participaran anònimament, per la qual cosa el 
nom de l’autor, ni la firma, no pot aparèixer en cap lloc de l’obra�

I.4. A l’edició de 2022 del Premi de Pintura, no es podran presentar 
els autors guardonats en les tres edicions anteriors (2019, 2020 i 
2021)�

I.5. Cada autor pot presentar un màxim d’una obra� En el cas que 
l’obra estigui format per més d’un element (per exemple, un díptic, 
un tríptic, etc�) s’entendrà, a tots els efectes, que la sèrie és una sola 
obra i s’haurà d’adjuntar un esquema de col·locació�

I.6. El copyright de les obres ha de ser propietat de l’autor� L’Ajunta-
ment d’Algaida queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada 
del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent 
que puguin incórrer�

I.7. La participació en el Premi implica l’acceptació per part de l’au-
tor que les obres  presentades puguin ser exposades públicament, 
tant virtualment al web de l’Ajuntament d’Algaida com, si és el cas, 
en una exposició física� 

I.8. Els guardonats cedeixen els drets de reproducció de les obres 
premiades a l’Ajuntament d’Algaida� 

II. TERMINIS
II.1. El termini de preinscripció virtual per a participar al Premi de 
Pintura finalitza dilluns dia 14 de febrer de 2022 a les 24�00 h�

II.2. El termini de presentació de les pintures comprèn de dilluns 
dia 28 de febrer a dilluns dia 07 de març de 2022, ambdós inclosos�

III. PREINSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ D’OBRES
III.1. Abans de presentar les obres al Premi de Pintura, s’ha d’emple-
nar un Formulari Google de Preinscripció� Hi podeu accedir mitjan-
çant aquest enllaç directe:

FORMULARI GOOGLE DE PREINSCRIPCIÓ PINTURA

També a través del lloc web dels Premis i de l’apartat de Cultura del 
lloc web de l’Ajuntament d’Algaida�

III.2. Al final del Formulari de Preinscripció Google, hi heu d’adjun-
tar els següents arxius:

III.2.1. Un fitxer en format PDF amb la còpia del DNI, passaport o 
Tarja de residència, que s’ha d’anomenar “DNI”� 

III.2.2. Un arxiu amb una fotografia de l’obra presentada� Aques-
ta imatge digital ha d’estar en format JPG, comptar amb una reso-
lució mínima de 72 ppp i tenir una grossària màxima de 2,5 MB� 
L’arxiu fotogràfic durà com a nom el títol de l’obra� Aquesta serà 
la imatge que es publicarà al web per a l’Exposició virtual de les 
obres presentades�

III.2.3. En el cas que es vulguin incloure altres documents (currí-
culum, aclariments, altres dades, etc), també es podran adjuntar 
en un altre arxiu adjunt� S’ha d’identificar amb un nom inequívoc�

III.3. El secretari del Jurat rebrà els correus i garantirà l’anonimat 
dels autors� Un cop s’hagi rebuda la preinscripció, per correu elec-
trònic es confirmarà la recepció al remitent�

III.4. L’Ajuntament d’Algaida garanteix la privacitat dels originals i 
de les dades dels participants�

III.5. Les obres es poden presentar mitjançant dos procediments: 

III.5.1. Personalment a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila 
d’Algaida (C/ del Rei, 6) de dilluns a divendres de 9�00 a 13�00 ho-
res� Es lliurarà un rebut acreditatiu d’haver-les dipositades�

III.5.2. Per correu certificat o per servei de missatgeria� En aquest cas:

III.5.2.1. Les obres s’han de presentar dins dels terminis establerts�

III.5.2.2. El rebut de lliurament de correus o de l’empresa de missat-
geria serà el document que acrediti la participació�

III.5.2.3. L’Ajuntament d’Algaida en cap cas no es farà responsable 
dels desperfectes que s’hagin pogut produir durant el transport�

III.6. Normes de presentació:

III.6.1. Les obres aniran identificades amb el títol a la part de dar-
rera del treball�

III.6.2. Les obres s’han de presentar damunt un suport rígid o en-
vasades, preparades per ser exposades; això és, amb un sistema 
de subjecció incorporat� Si no duen incorporat un sistema d’arme-
lles o anelles o un mecanisme semblant per poder-se penjar a la 
paret de la sala d’exposicions, seran declarades fora de concurs�

III.7. L’Ajuntament d’Algaida adoptarà les mesures necessàries per 
a la conservació i custòdia de les obres presentades al Premi de 
Pintura, però en cap cas no es fa responsable de les possibles inci-
dències ni dels deterioraments que es poguessin produir�

III.8. L’obra premiada passarà a ser propietat exclusiva de l’Ajunta-
ment d’Algaida, que podrà exposar-la i reproduir-la en qualsevol 
tipus de suport o tècnica�

IV. EXPOSICIÓ DE LES OBRES
IV.1. Amb la finalitat de mostrar a tots als concursants i al públic en 
general els treballs que participen al Premi, l’Ajuntament d’Algaida 
realitzarà una exposició virtual de totes les obres pictòriques parti-

cipants a la pàgina web dels Premis�

IV.2. Complementàriament, durant unes dates i uns horaris que es 
faran públics oportunament, tendrà lloc a la Sala d’exposicions del 
casal Pere Capellà d’Algaida una mostra de totes les obres concur-
sants� En el cas que el Jurat faci una tria de les obres que presentin 
un major interès, a la pàgina web dels Premis es farà públic el títol 
de les obres seleccionades�

IV.3. La mostra presencial tendrà lloc una vegada s’hagi fet públic el 
veredicte del Jurat� En el cas que els autors vulguin que aparegui el 
seu nom i llinatges a la cartel·la, ho hauran de sol·licitar explícitament�

V. EL GUARDÓ
V.1. S’estableix el següent premi:
Premi de Pintura: Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 
euros a la millor obra�

V.2. Els guardons són indivisibles i en cap cas es podrà fragmentar 
les dotacions ni repartir les quantitats�

V.3. L’Ajuntament d’Algaida podrà revocar els guardons atorgats i 
exigir el reintegraments de les quantitats econòmiques percebu-
des i la Rosa d’Or, sense dret a indemnització, si les obres guanya-
dores incompleixen qualsevol dels requisits assenyalats en aques-
tes bases, particularment si no fossin inèdites o originals�

VI. EL JURAT
VI.1. El Jurat estarà format per persones destacades del món de 
la cultura i de les arts, juntament amb la Regidora de Cultura de 
l’Ajuntament d’Algaida, que actuarà en qualitat de presidenta, i el 
tècnic cultural que farà les funcions de secretari, ambdós amb veu 
però sense vot� El nom dels integrants del Jurat es farà públic opor-
tunament�

VI.2. El Jurats es reuniran entre dia 25 de març i dia 02 d’abril de 
2022 per a valorar les obres presentades a la convocatòria i s’obri-
ran les pliques de les obres premiades� L’Organització avisarà parti-
cularment els autors guardonats�

VI.3. Queda a parer del Jurat declarar deserts els premis�

VI.4. Les decisions del Jurat són inapel·lables�

VI.5. Qualsevol obra presentada que no s’adapti a alguna de les con-
dicions d’aquest plec, serà declarada fora de concurs, sense opció 
a posterior recurs�

VI.6. Els casos no prevists en aquestes bases seran resolts per la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida�

VII. LLIURAMENT DELS PREMIS
VII.1. El lliurament dels guardons del Premis Castellitx 2022 tindrà 
lloc durant la Nit de la Cultura que se celebrarà a l’auditori del casal 
Pere Capellà d’Algaida dilluns, dia 18 d’abril de 2022� L’acte serà 
retransmès en directe per Titoieta Ràdio, emissora municipal d’Al-
gaida (107�7 de la FM i a través d’Internet a www.titoieta.cat)�

VIII. PUBLICACIÓ DELS TREBALLS
VIII.1. L’Ajuntament d’Algaida pot publicar a Internet les fotografi-
es de les obres guardonades amb la Rosa d’Or, dins la Col·lecció 
Binària, edicions virtuals de l’Ajuntament d’Algaida d’accés lliure i 
gratuït (accessible des de www.ajalgaida.net)� 

IX. RETIRADA D’OBRES NO PREMIADES
IX.1. Les obres no premiades podran ser retirades per l’autor o re-
presentant autoritzat entre dia 02 i dia 16 de maig de 2022, amb-
dós inclosos� El lloc i els horaris per a retirar les obres serà anunciat 
oportunament� En tots els casos, per a poder atendre millor els par-
ticipants, abans s’haurà de concertar una cita�

IX.2. Les obres presentades per correu o empresa de missatgeria 
seran retornades prèvia sol·licitud de l’autor, que correrà a càrrec 
de les despeses�

IX.3. En cas de no retirar-les, s’entendrà que les obres presentades 
es cedeixen en propietat exclusiva a l’Ajuntament d’Algaida de for-
ma gratuïta�

X. FINAL
X.1. La participació als Premis Castellitx 2022 suposa l’acceptació 
íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven�

ÇP

E

Al web dels Premis Castellitx, accessible des de l’apartat de 
cultura de www.ajalgaida.net, trobareu més informació so-
bre com presentar els treballs als Premis�

A més, a l’adreça de correu premiscastellitx@ajalgaida.net i al 
telèfon 971 66 56 79, estam a la vostra disposició per si preci-
sau de més informació�

https://forms.gle/7XuKPZt1C2CmcQif8
http://www.ajalgaida.net
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