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La present convocatòria té per bases reguladores l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament d’Amposta i a la
normativa vigent de data 29 de juliol de 2020 i publicades al
DOGC amb número 82/48.

1 OBJECTE
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment de concessió del premi Biennal d’Art
Ciutat Amposta que se celebra l’any 2022, en règim de concurrència competitiva, amb la finalitat
de fomentar la creació i la recerca artística.

2 REQUISITS DE LES
PERSONES PARTICIPANTS
Poden optar al 17è premi Biennal d’Art Ciutat
d’Amposta els artistes que, complint els
requisits fixats a la Llei 38/2003, General de
Subvencions, presentin una obra d'acord amb
aquesta convocatòria. Per poder participar
hauran de presentar declaració responsable
afirmant que compleixen els requisits fixats a
la Llei 38/2003, General de Subvencions i que
no tenen deutes pendents amb hisenda,
seguretat social ni l'Ajuntament d'Amposta.
La participació a la 17ena edició del Premi
Biennal d’Art Ciutat d’Amposta està oberta a
totes les artistes visuals, majors d’edat i
residents a l’estat espanyol.
La participació en aquest premi suposa la
total acceptació d’aquesta convocatòria i les
seves bases.

3 CONDICIONS ESPECIFIQUES
DE PARTICIPACIÓ
Seran admeses únicament obres originals,
que no hagin estat premiades en cap altra
convocatòria.
Tant el tema com la tècnica a emprar són
lliures, així com les dimensions.
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4 CONDICIONS DEL PREMI
Una vegada notificada als artistes la seva
selecció, a partir de la resolució de la Junta de
Govern Local, aquests hauran de trametre a
Lo Pati - Centre d’Art de les Terres de l’Ebre,
en el termini acordat amb el Centre d’Art Lo
Pati, l’obra que li hagi estat seleccionada per
optar al premi.
Les despeses de transport de les obres
seleccionades, tant de tramesa com de
devolució, així com l’assegurança d’aquestes,
aniran a càrrec de l’organització. Un cop
finalitzada l’exposició, les obres seran
retirades i retornades, a excepció de l’obra
guanyadora.
L’organització vigilarà la correcta conservació
i tracte adient de les obres presentades al
premi.
Els/les artistes seleccionats/des hauran de
cedir per escrit els drets de reproducció de la
seva obra per a figurar en el catàleg que
editarà el Centre d’Art Lo Pati així com per a la
difusió de la Biennal, sigui quin sigui el mitjà.
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5 CRITERIS DE VALORACIÓ
El jurat estarà format per, com a mínim, tres
professionals del món de l’art i la Directora del
Centre d’Art Lo Pati de l’Ajuntament
d’Amposta que actuarà com a secretària amb
veu però sense vot.
El jurat es farà públic a través de la web i
xarxes socials del Centre d’Art Lo Pati.
Entre totes les sol·licituds presentades, el
jurat, nomenat a aquest efecte, en una
primera reunió, seleccionarà un màxim de 14
artistes i les corresponents obres en què
participaran en la BIAM 2022, i en una segona
reunió, escollirà l’obra guanyadora.
El veredicte del jurat, serà inapel·lable, tant
pel que fa a l’admissió de les obres que
formaran part de l’exposició, com pel que fa a
l’atorgament del premi.
El veredicte del jurat es passarà a aprovació
per Junta de Govern Local de l’Ajuntament
d’Amposta, acompanyat de la proposta
d’atorgament del premi per part de la
Regidoria de Cultura.
L’acte de proclamació del veredicte i el
lliurament del 17è Premi Biennal d’Art Ciutat
d’Amposta tindrà lloc coincidint amb l’acte
inaugural de la Biennal.
El jurat emprarà com a criteris de valoració
l’originalitat, la qualitat artística, la trajectòria
de l’artista i que no hagin estat premiades en
altres convocatòries.
Quedaran eliminades aquelles propostes que
el jurat consideri ofensives a terceres
persones o a un col·lectiu específic.
El premi no es podrà declarar desert.

6 FORMA I TERMINI DE
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per a formalitzar la participació les artistes
hauran de presentar, a partir del dia després
de la publicació de la present convocatòria en
el BOPT, una sol·licitud al Registre general de
l’Ajuntament d’Amposta, bé presencialment
als baixos de l’Ajuntament d’Amposta, o bé
amb el model normalitzat que està a
disposició de les persones interessades a la
web de l‘Ajuntament d’Amposta i el
departament de Secretaria, amb data límit
fins el 31 de juliol de 2022.
https://www.amposta.cat/ca/registre/instanci
a-generica
Un cop realitzat aquest tràmit s’haurà d’enviar
un sol correu electrònic a info@lopati.cat amb
el tema “BIAM 2022”, amb tot el conjunt de
l’obra presentada a concurs.
1.

Còpia de la instància prèvia, presentada a
l’Ajuntament d’Amposta conforme s’ha
sol·licitat participar al premi.

2.

Un sol dossier en format PDF, de no més
de 12 pàgines i de 5 Mb.

§

Aquest dossier inclourà fins a un màxim de
quatre obres, degudament fotografiades i
realitzades en els darrers dos anys, amb les
que es podrà optar al premi.

§

Fitxa tècnica (mides, tècnica i any
d’execució).

§

Resum del currículum.

Es pot ampliar amb informació d’obra
anterior però en cap cas s’acceptaran links de
descàrrega, carpetes compartides i arxius
més grans de 5 Mb.
El termini per presentar la documentació
finalitza el 31 de juliol de 2022.
Si la documentació no es presenta en aquest
termini s’entendrà que la sol·licitud no està
completa i es podrà requerir per a que
l’esmeni conforme la normativa vigent.
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7 DOTACIÓ ECONÒMICA
DEL PREMI BIAM 22
L’Ajuntament d’Amposta atorgarà un premi
únic a l’obra guanyadora de la BIAM 22
escollida segons els criteris del jurat la
quantitat màxima de 5.000,00€ la qual anirà a
càrrec de la partida pressupostària
01/334/48002. Un cop aprovat per la Junta de
Govern Local, l'Ajuntament d'Amposta
publicarà l'obra premiada i es reserva el dret
de fer-ho de forma complerta, en format
paper i/o en suport digital.
L’obra guanyadora esdevindrà propietat de
l’Ajuntament d’Amposta, passant a formar
part del seu Fons d’Art. L’Ajuntament
d’Amposta quedarà com a propietari de l’obra
premiada, inclosos tots els drets d’explotació
de la propietat intel·lectual de la mateixa,
amb caràcter exclusiu, sense límits de temps
ni d’àmbit territorial.
El pagament del premi s’efectuarà segons les
previsions econòmiques de l’Ajuntament,
tenint en compte la naturalesa del premi, en
un únic termini, un cop acabat i lliurat el
projecte i ordenat el pagament per part de la
Junta de Govern Local. El pagament es
realitzarà mitjançant transferència bancària.

8 DOTACIÓ ECONÒMICA DELS
ARTISTES SELECCIONATS
QUE FORMARAN PART
DE L’EXPOSICIÓ
La resta d’artistes que formaran part de
l’exposició de la BIAM22, pel fet d’haver estat
seleccionats, rebran la quantitat de 400,00 €
impostos inclosos cadascun, sumant un total
de 5.600,00 euros, com a màxim, que aniran a
càrrec de la partida pressupostària
01/3331/22609. El pagament s’efectuarà
mitjançant la presentació d’una factura pels
serveis prestats al centre d’Art Lo Pati.
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9 RÈGIM JURÍDIC
Aquesta convocatòria es regeix per
l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament d’Amposta, aprovada el 29 de
juliol de 2019 i modificada en sessió plenària
de 28 de setembre de 2020. La modificació va
ser publicada al BOPT número 07015/2020 en
data 8 d'octubre de 2020.
Aquesta convocatòria es regeix també per la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel que s’aprova el Reglament de
l’anterior llei.

10 PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA
Aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, així com
a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

11 TERMINI I MITJÀ DE NOTIFICACIÓ
DE LA RESOLUCIÓ
El termini de resolució d’aquesta convocatòria
és de sis mesos, a comptar a partir del dia
següent de la finalització del termini per a
presentar les sol·licituds de participació.
La resolució d’aquesta convocatòria es
notificarà per escrit a totes les persones
participants, en un termini màxim de deu dies
a partir de l’aprovació del veredicte del jurat
per la Junta de Govern Local, i es farà pública
a la pàgina web del Centre d’Art Lo Pati.

12 EXPOSICIÓ DE LES OBRES
SELECCIONADES
L’exposició de la BIAM està prevista des del
mes de novembre de 2022 fins al gener de
2023 al Centre d’Art Lo Pati. Aquestes dates
podrien estar sotmeses a alguna modificació.
Cada artista seleccionat rebrà dues
publicacions de catàleg editat en motiu de la
BIAM 22.
Durant els mesos de l’exposició les obres
seleccionades conviuran amb les activitats
organitzades pel Centre d’Art Lo Pati dintre
de la programació 2022.
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13 ACCEPTACIÓ I PAGAMENT
El premi s’entén acceptat si el/la beneficiària
no manifesta expressament el contrari en el
termini de 10 dies a comptar des de l’endemà
de la notificació de la resolució.
El pagament del premi s’efectuarà segons les
previsions econòmiques de l’Ajuntament,
tenint en compte la naturalesa del premi, en
un únic termini, un cop acabat i lliurat el
projecte i ordenat el pagament per part de la
Junta de Govern Local. El pagament es
realitzarà mitjançant transferència bancària.

14 ORGANITZACIÓ
La regidoria encarregada d’organitzar la
Biennal d’Art Ciutat Amposta 2022 és la de
Cultura i Memòria Històrica de l’Ajuntament
d’Amposta i Lo Pati – Centre d’Art de les
Terres de l’Ebre.

15 FINAL
Qualsevol aspecte que no s’hagi previst en
aquesta convocatòria serà resolt pel jurat i la
organització del concurs.
Qualsevol consulta relativa a la tramesa podrà
fer-se a través del correu electrònic
info@lopati.cat.
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