
XXXVI CONCURS DE PINTURA
VILA DE PUÇOL 
BASES · Puçol, abril 2021

1. Hi pot participar qualsevol artista, amb un màxim d’una obra.

2. Es concediran dos premis: un primer premi de 3.000 € i una menció d’honor de 1.500 €.

3. Si les obres no tenen la qualitat desitjable, el jurat pot declarar desert el premi.

4. L’Ajuntament de Puçol, a proposta del Jurat, pot adquirir alguna de les obres finalistes.

5. El procediment i tema de les obres és lliure; les mides no seran inferiors a 60x80 cm 
ni majors de 160x160 cm.

6. Les obres s’entregaran o enviaran a la Casa de Cultura –C/ Santa Teresa, 10. 46530 
Puçol (València)–, de dilluns a divendres, de 10 a 20 hores. El termini d’admissió 
finalitza el dimecres dia 15 de setembre, a les 20 hores. Cada obra ha d’anar 
acompanyada d’un sobre a banda, en què figuraran les dades de l’autor-a. Al mes 
d’agost la Casa de Cultura està tancada, així com del 7 al 9 de setembre.

7. Les obres seleccionades s’exposaran a la Casa de Cultura, del 8 d’octubre al 7 de 
novembre de 2021. L’horari de visites serà de 18 a 21 hores en dies laborables.

8. Les obres premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Puçol, amb tots els 
drets inherents.

9. El lliurament del premi tindrà lloc el divendres 8 d’octubre, a les 20 hores, a la Gala 
dels Premis Vila de Puçol.

10. La devolució de les obres no premiades ni seleccionades es farà prèvia entrega del 
resguard corresponent a la Casa de Cultura, de 10 a 20 hores, a partir del dia 27 
de setembre. L’Ajuntament de Puçol farà l’ús que crega convenient de les obres no 
retirades en un termini de dos mesos.

11. L’Ajuntament de Puçol prendrà les mesures necessàries per a protegir i manipular 
adequadament les obres i declinarà la responsabilitat pels danys fortuïts que puguen 
patir durant el transport, la manipulació o el muntatge.

12. El jurat estarà compost per professionals de reconegut prestigi i per un representant 
de l’Ajuntament de Puçol.

13. El fet de presentar un treball al certamen significa que l’autor-a n’accepta les bases.

14. Les qüestions no previstes en les bases seran resoltes pel jurat de manera inapel·lable.


