BIENNAL DE MISLATA “MIQUEL NAVARRO”
BASES PREMIS ADQUISICIÓ MISLATA, 2017
COMPROMÍS SOCIAL EN LES ARTS VISUALS
1. OBJECTE
1.1. Aquestes bases tenen com a objecte regular el procés de selecció i de concessió
dels premis i de les ajudes a les i als artistes que desitgen participar en la convocatòria
Premis Adquisició Mislata, 2017- Compromís Social en les Arts Visuals.
1.2. És finalitat d'aquesta convocatòria afavorir, ajudar i promoure el treball d'aquelles i
aquells artistes visuals en actiu, donant cabuda a tot tipus de propostes innovadores i
representatives de les últimes tendències artístiques.
1.3. La convocatòria dels Premis Adquisició Mislata, 2017- Compromís Social en les Arts
Visuals té com a propòsit:
a) Exposar un màxim de deu obres a la Sala Municipal d'Exposicions del Centre Cultural
de

Mislata.

b) Ampliar la col·lecció de fons artístics municipals amb l'adquisició de dues de les deu
obres exposades en l’esmentada exposició.
c) Atorgar huit ajudes en concepte d'honoraris d'artista que, alhora, cobrisquen les
necessitats generades per la participació en l'exposició de les propostes que hi resulten
seleccionades.
d)

Realitzar

una

publicació

que

arreplegue

les

obres

seleccionades.

1.4. La publicació d'aquestes bases es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 20.8
de la Llei general de subvencions.

2. RÈGIM DE CONCESSIÓ
Els Premis Adquisició Mislata, 2017- Compromís social en les arts visuals, inclouen dos
premis i huit ajudes d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat,
igualtat, no discriminació i per mitjà del procediment de concurrència competitiva.
3. MARC NORMATIU
Els premis i les ajudes de la convocatòria dels Premis Adquisició Mislata, 2017- Compromís
social en les Arts Visuals es concediran en concepte de subvenció i es regiran per
aquestes bases, per la Llei d'hisendes locals, per la Llei general de subvencions 38/2003,
de 17 de novembre, pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, per les Bases d'execució
del pressupost municipal de 2017 i per l'Ordenança de subvencions de l'Ajuntament de
Mislata.
Els premis i les ajudes concedits per mitjà d'aquesta convocatòria no s'hauran de
notificar a la Comunitat Europea.
4. QUANTIA, FINANÇAMENT, PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ
La dotació pressupostària adscrita al pagament dels premis i ajudes dels Premis
Adquisició Mislata, 2017- Compromís social en les Arts Visuals ascendix a 15.000€ i
s'efectuarà a càrrec de l'aplicació pressupostària 3340.481 del Pressupost Municipal
vigent per a l'any 2017.
Als premis i a les ajudes que els/les guardonats/ades i participants percebran,
respectivament, s'aplicarà la retenció legal fiscal vigent. Els/les beneficiaris/àries hauran
de presentar certificacions d'estar al corrent amb Hisenda, amb la Seguretat Social i amb
l'Ajuntament de Mislata.

La justificació de la concessió dels premis i de les ajudes es considerarà realitzada en la
data que es detalla en la base 11.4 d'aquesta convocatòria.
5. PUBLICITAT
Es donarà publicitat d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i en la
Base de Dades Nacionals de Subvencions, d'acord amb els articles 9.3 i 20.8. de
l'esmentada Llei 38/2003, general de subvencions, així com en la web municipal
www.mislata.es.
6. PARTICIPANTS
6.1. Podran participar les persones físiques i jurídiques, majors d'edat de qualsevol
nacionalitat o lloc de residència.
6.2. La participació podrà efectuar-se de forma individual o col·lectiva, sempre que els i
les participants complisquen el requisit que es detalla en la base 6.1.
6.3. Cada participant, grup o col·lectiu que desitge concórrer a la convocatòria podrà
presentar únicament una obra. L'enviament de més d'una sol·licitud per persona física,
jurídica o agrupació per a presentar diferents obres, o l'enviament de sol·licituds de
diferents persones que presenten més d'una obra es consideraran causa suficient per a
l'exclusió de les esmentades sol·licituds.
7. CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE REUNIR LES OBRES PRESENTADES I REQUISITS
DE PARTICIPACIÓ
7.1 Els Premis Adquisició Mislata, 2017-Compromís Social en les Arts Visuals tindran especial
atenció per aquelles obres presentades que demostren un COMPROMÍS SOCIAL
ASSOCIAT A LA IGUALTAT DE GÈNERE. Les obres hi presentades mantindran la seua
independència al respecte de l'estil i la investigació amb la producció de l'artista
homenatjat en la Biennal de Mislata “Miquel Navarro”.

7.2 Els Premis Adquisició Mislata, 2017-Compromís Social en les Arts Visuals estan dirigits a
seleccionar un total de deu obres, de les quals dues les adquirirà l'Ajuntament de Mislata
i huit rebran una ajuda econòmica per participar en l'exposició.
7.3. El format de les obres és lliure, però aquestes hauran de tindre com a
característiques: anar ancorades a la paret i no tindre una dimensió menor de 60cm en
almenys un dels costats.
7.4. La dotació econòmica de cada premi i ajuda inclourà totes les despeses que
pogueren derivar-se en concepte d'honoraris, producció, transport i cessió de drets de
reproducció de l'obra.
7.5. L'Ajuntament de Mislata posarà a disposició de les/dels artistes els serveis de
muntatge i desmuntatge de les obres, condicionament de sala, assegurances pertinents
i documentació fotogràfica de l'exposició.
7.6. Les i els artistes, les obres dels quals resulten premiades i seleccionades, assumiran
el compromís i la responsabilitat de fer arribar l'obra amb una antelació de 12 dies a la
data d'inauguració prevista en l'apartat 17.2. d'aquestes bases.
8. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
8.1. La presentació de sol·licituds haurà d'ajustar-se a les indicacions següents: estarà
degudament emplenada en cada annex i haurà d'incloure la documentació addicional
que s’hi sol·licite:
8.1.1. Annex I: DADES PERSONALS, CURRÍCULUM I TRAJECTÒRIA ARTÍSTICA DELS/DE LES
PARTICIPANTS.
8.1.2. Annex II: FITXA TÈCNICA I IMATGE DE L'OBRA.
8.1.3. Annex III: DECLARACIÓ D'AUTORIA.

8.1.4.

Annex IV: DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ESTAR AL CORRENT AMB EL

COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS AMB L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA I AMB LA SEGURETAT
SOCIAL I NO TROBAR-SE SOTMÉS-A EN CAP DE LES PROHIBICIONS PER A SER
BENEFICIARI-A DE SUBVENCIONS PÚBLIQUES, SEGONS ESTABLEIXEN ELS ARTICLES 13.2 i
13.3. DE LA LLEI GENERAL DE SUBVENCIONS.
9. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ
9.1. Les sol·licituds de participació en la convocatòria Premis Adquisició Mislata, 2017 –
Compromís Social amb les Arts Visuals es presentaran telemàticament per mitjà
d'enviament a l'adreça de correu electrònic: mailto:biennal@mislata.es i es podrà
remetre la documentació exigida amb serveis com WeTransfer o semblants.
9.2. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de tots els documents que
s'especifiquen en la base 8.1. d'aquesta convocatòria.
9.3.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà amb la publicació de la

convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 28 de setembre de
2017.
9.4. En cas que es demore la publicació, el termini serà de deu dies hàbils des de la
publicació en el BOP. Quan l'últim dia de presentació siga inhàbil, s'entendrà prorrogat a
l'endemà.
10. ESMENA DE LES SOL·LICITUDS
10.1. Transcorregut el termini d'una setmana des de la data de remissió de la sol·licitud,
es contactarà amb la persona inscrita per a confirmar que la documentació ha sigut
descarregada correctament i que la inscripció s'ha efectuat amb èxit. En cas de no rebre
cap notificació, els/les interessats/ades hauran de posar-se en contacte amb
l'organització.

10.2.

Revisades les sol·licituds, es notificarà a les persones interessades que no

reunisquen els requisits exigits o que no aporten la documentació necessària que
esmenen la falta, o acompanyen els documents preceptius, en el termini màxim de deu
dies, amb la indicació que, en cas de no fer-ho, es considerarà com desistida la seua
petició de participar-hi, de conformitat amb l'article 68 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
11. RESOLUCIÓ DE LA SELECCIÓ D'OBRES I DE CONCESSIÓ DELS PREMIS I AJUDES
11.1. Per a la preselecció i valoració inicial dels projectes presentats, l'Ajuntament de
Mislata ha nomenat Alba Braza, professional qualificada en el sector i responsable,
alhora, de les tasques de coordinació de la convocatòria. L’esmentada professional
assumirà també el comissariat de l'edició.
11.2. Es constituirà una comissió d'avaluació encarregada de la baremació dels projectes
presentats d'acord amb els requisits exigits en la present convocatòria, que emetrà dos
actes: una que arreplegue els 10 treballs seleccionats i una altra que detalle quins d'entre
ells són els guanyadors dels premis.
11.3. La resolució dels 10 treballs seleccionats s'efectuarà segons el que disposa l'apartat
12.3. de les bases d'aquesta convocatòria, per tal que cada artista remeta les obres que
formaran part de l'exposició de les obres guanyadores i seleccionades en la convocatòria
Premis Adquisició Mislata, 2017- Compromís Social en les Arts Visuals, segons el que es
disposa en aquestes bases.
11.4. Els premis es faran públics el dia de la inauguració de l'exposició i la resolució
s'efectuarà segons el que disposa la base 12.4. d'aquesta convocatòria.
11.5. Les i els artistes seleccionats hauran d’emplenar un document d'acceptació del
premi o ajuda que se'ls haja concedit.

12. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ, RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT I
DIFUSIÓ DEL VEREDICTE
12.1. Per a la valoració de les obres proposades es nomenarà una Comissió d'Avaluació
o jurat que estarà format per: quatre persones invitades externes expertes en l'àmbit de
l'art contemporani. El seu nomenament es farà públic en la pàgina web de l'Ajuntament
de Mislata (www.mislata.es). Integraran també aquesta Comissió d'Avaluació Alba Braza
(comissària de la Biennal) i una/un representant de l'Ajuntament de Mislata, que tindrà
veu, però no vot. Actuarà com a instructor del procediment el tècnic de Cultura de
l'Ajuntament de Mislata.
12.2. El jurat actuarà com a òrgan col·legiat als efectes d'elaborar els informes finals de
valoració corresponents degudament motivats, així com els dos models d'actes que es
detallen en l'apartat 11.2. de les bases d'aquesta convocatòria, que s'elevaran a l'òrgan
instructor. Basant-se en el veredicte, l'òrgan instructor formularà l'informe tècnic per a la
resolució. La proposta de resolució s'elevarà a l'òrgan municipal competent, que serà qui
resolga el procediment. L’esmentada resolució serà inapel·lable.
12.3. La proposta de resolució de les i dels artistes seleccionats es notificarà a les i als
interessats de forma individualitzada i es difondrà per mitjà de la publicació al Tauler
d'Anuncis i pàgina web de l'Ajuntament: www.mislata.es
12.4. La proposta de resolució referida als premis i selecció d'obres es difondrà per mitjà
de la publicació al Tauler d'Anuncis i pàgina web de l'Ajuntament: www.mislata.es, una
vegada efectuat l'acte inaugural de l'exposició.
12.5.

La comissió avaluadora estarà facultada per a resoldre qualsevol qüestió

no prevista en aquestes bases. La seua decisió serà inapel·lable.

13. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES OBRES
Considerant que la puntuació màxima que s'atorgarà a cada obra serà de 10 punts,
s'estableix el barem següent per a la selecció de les propostes finalistes:


Currículum del o de la sol·licitant (Annex I). Màxim: 1 punt.



Qualitat artística de l'obra i claredat de la seua explicació en el dossier presentat
(Annex II): màxim: 6 punts.



Adequació de la proposta a la convocatòria (Annex II): màxim: 3 punts.

14. PREMIS, AJUDES I DOTACIÓ ECONÒMICA
14.1. Els premis i les ajudes que podrà concedir la Comissió d'Avaluació o jurat de la
convocatòria dels Premis Adquisició Mislata, 2017- Compromís Social en les Arts Visuals,
són:


1r PREMI- ADQUISICIÓ D'OBRA, per un import de 7.000 euros.



2n PREMI-ADQUISICIÓ D'OBRA, per un import de 6.000 euros.



8 AJUDES amb una dotació econòmica de 250 euros, destinades a cobrir totes
aquelles necessitats generades per la participació en l'exposició i els honoraris
d'artista.

14.2. Aquestes quantitats es pagaran en un únic termini i estaran sotmeses a les
retencions establides per la legislació fiscal.
14.3. El pagament a les persones premiades i seleccionades s'efectuarà per mitjà de
transferència bancària a càrrec de l'aplicació pressupostària 3340.481 del pressupost de
l'exercici econòmic 2017.

14.4. Tant els premis com les ajudes esmentades es pagaran a cada artista, una vegada
feta pública la resolució de la convocatòria i, una vegada emplenada, la fitxa d'alta de
tercers. Per a procedir al pagament, les i els beneficiaris hauran de presentar
certificacions d'estar al corrent amb Hisenda, la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de
Mislata.
15. OBLIGACIONS DELS I DE LES BENEFICIARIS
15.1. Cada premi i ajuda concedits es considerarà definitivament adjudicat quan
l'Ajuntament de Mislata reba l'acceptació escrita per part de la guanyadora o guanyador.
En cas que no siga així, es perdrà la condició de premiat/da o d'artista seleccionat/da.
15.2. Els i les premiats/ades o seleccionats/ades adquiriran el compromís de complir amb
els terminis establits en els apartats 7.6, 17.2 i 20 d'aquestes bases.
15.3. Hauran de presentar document d'alta a tercers que els proporcionarà
l'organització, declaració responsable i certificats d'estar al corrent amb les obligacions
de la Seguretat Social i Hisenda Pública.
16. SUSPENSIÓ I REVOCACIÓ DEL PREMI
L'incompliment per part dels premiats i seleccionats de les obligacions expressades en
l'apartat anterior de la present convocatòria que facen inviable el projecte permetrà que
els premis i les ajudes puguen ser revocats amb un informe previ motivat dels
responsables del projecte i previ el tràmit d'audiència de l'interessat, i es reintegraran les
quantitats que se n'hagueren percebut.
17. INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ DE LES OBRES SELECCIONADES I PREMIADES
17.1. El muntatge de l'exposició el coordinarà i supervisarà la comissària de la
convocatòria.

17.2. La inauguració de l'exposició està prevista per al dia 1 de desembre del 2017 i la
seua clausura per al dia 31 de gener del 2018.
18. PUBLICACIÓ DE CATÀLEG
18.1. Per a major difusió de la convocatòria, l'Ajuntament de Mislata editarà un catàleg
amb les obres premiades i seleccionades que s'editarà i presentarà durant l'any 2018.
18.2. L'Ajuntament de Mislata es reserva els drets de publicació i reproducció dels
materials gràfics que es deriven de l'exhibició dels treballs premiats o seleccionats en
tots aquells suports que es trien per a promocionar la difusió de la Biennal de Mislata
Miquel Navarro en qualsevol de les seues edicions.
19. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
19.1. El fet de concursar suposa la total acceptació d'aquestes bases, i quedarà
l'Ajuntament de Mislata per a dirimir qualsevol eventualitat no prevista en elles.
19.2. En cas d'incompliment d'este compromís, per raons de causa major, serà potestat
de l'Ajuntament de Mislata prendre la decisió que se n’estime convenient al respecte. La
seua decisió serà inapel·lable.
20. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES SELECCIONADES
Les obres seleccionades hauran s'hauran de retirar durant un període màxim de 10 dies
a partir de la data de clausura de l'exposició.
21. PRERROGATIVES
21.1. L'Ajuntament de Mislata podrà sol·licitar informació sobre l'obra durant la fase de
selecció.

21.2. L'Ajuntament de Mislata es reserva el dret a prorrogar el període d'exhibició de les
obres premiades.
21.3. L'Ajuntament de Mislata es reserva la possibilitat de suspendre la convocatòria
sempre que existisquen causes majors.
22. PROTECCIÓ DE DADES
En virtut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades,
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades pels participants s'incorporaran a
un fitxer. Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
podran dirigir-se per escrit al registre general de l'Ajuntament de Mislata, avinguda
Gregori Gea, 34, 46920, Mislata, (València).
INFORMACIÓ
CENTRE CULTURAL DE MISLATA
Tel. 963 990 370, 963 990 375 i 673379609 (de 8.30 a 14.30h).

BIENNAL DE MISLATA “MIQUEL NAVARRO”
Convocatòria Premis Adquisició Mislata, 2017- Compromís social en les arts visuals
ANNEX I:
DADES PERSONALS
Nom de l'autor, autora o col·lectiu:
Nom de la/del representant:
Any i lloc de naixement:
Adreça electrònica:
Web:
Telèfon:
Adreça postal:
FORMACIÓ
Statement general sobre la seua investigació artística:
Exposicions individuals (any, títol, centre, ciutat):
Exposicions col·lectives (any, títol, centre, ciutat):
Beques rebudes:
Premis rebuts anteriorment:
Obra present en col·leccions públiques (especifiqueu):
Publicacions: màxim 5 (citeu bibliogràficament: any, títol de la publicació, comissari/ària,
editorial. Títol del text crític, autor/a):
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
DNI, passaport o NIE (jpg)
Dossier general sobre la producció artística de l'autora o de l’autor [màxim 10 pàgines (pdf)]
Publicacions [màxim 2 (pdf )]
“Segons la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vos informem que l'Ajuntament incorporarà les seues
dades a un fitxer, que s'utilitzarà per a les finalitats d'aquesta sol·licitud i no se cedirà a cap tercer, excepte per obligacions legals i a
altres administracions públiques destinatàries del tractament. Addicionalment, autoritza l'Ajuntament a comprovar i completar les
dades necessàries per a aquesta sol·licitud segons els nostres propis arxius. Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició s'haurà de dirigir per escrit al Centre Cultural de Mislata, avinguda Gregorio Gea, 34- 46920 Mislata
(València), i haurà d'adjuntar una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o equivalent.”

BIENNAL DE MISLATA “MIQUEL NAVARRO”
Convocatòria Premis Adquisició Mislata, 2017- Compromís Social en les Arts Visuals.
ANNEX II
FITXA TÈCNICA
Autora/autor:
Títol:
Tècnica:
Dimensions:
Materials:
Edició:
Requisits per al muntatge:
Requisits per al desmuntatge:
Pressupost de producció:
Valor d’assegurança:
Preu de venda:
Altres:
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA OBLIGATÒRIA:
Text de presentació de l'obra (500 paraules màxim).
Imatge digital de l'obra d'un màxim de 2MB i 300p.p.p. en arxiu jpg (màxim 5 arxius).
(Considera que el jurat l'avaluarà basant-se en la imatge enviada, per la qual cosa es requereix
una imatge amb la millor qualitat i major veracitat possible).
“Segons la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vos informem que l'Ajuntament incorporarà les seues
dades a un fitxer, que s'utilitzarà per a les finalitats d'aquesta sol·licitud i no se cedirà a cap tercer, excepte per obligacions legals i a
altres administracions públiques destinatàries del tractament. Addicionalment, autoritza l'Ajuntament a comprovar i completar les
dades necessàries per a aquesta sol·licitud segons els nostres propis arxius. Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació,

cancel·lació i oposició s'haurà de dirigir per escrit al Centre Cultural de Mislata, avinguda Gregorio Gea, 34- 46920 Mislata
(València) i haurà d'adjuntar una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o equivalent.”

BIENNAL DE MISLATA “MIQUEL NAVARRO”
Convocatòria Premis Adquisició Mislata, 2017- Compromís Social en les Arts Visuals.
ANNEX III: DECLARACIÓ D'AUTORIA
(Ompliu amb lletres majúscules, firmeu i envieu per correu electrònic, juntament amb la resta de
documentació)
amb

Sr./Sra.__________________________________________________,
_______________,

nascut/nascuda

l'any

_____________

d'origen)_____________________________________,
___________________________,

amb

i

a

resident

adreça

DNI

(a

efectes

de

__________________________

i

notificacions),

a

postal

la

següent

amb
adreça

passaport

(ciutat
la

i

número
de

país

ciutat

(completa)

_______________________________________________________________________
____________,

o

codi
de

correu

de
a
postal

telèfon
electrònic:

________________________________.

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT: que desitge participar en la Convocatòria Premis
Adquisició Mislata, 2017- Compromís social en les arts visuals amb l’obra titulada:
_______________________________________________________________________

-

Que garantisc l'autoria i originalitat d'aquesta obra, i que no és còpia ni modificació de cap altra,

ni

-

correspon

als

autor/a

difunt/a.

drets

d'explotació.

Que si aquest treball resulta premiat, cedisc a l'Ajuntament de Mislata els seus drets de

publicació,

-

un

Que sóc titular de tots els drets d'autor del treball i que aquest es troba lliure de càrregues i/o

limitacions

-

a

edició

i

difusió.

Que accepte incondicionalment la totalitat d'aquestes bases, així com la resta de legislació

aplicable.

____________________________,

Firma de l'autora o l’autor:

_______

de

______________

de

2017.

BIENNAL DE MISLATA “MIQUEL NAVARRO”
Convocatòria Premis Adquisició Mislata, 2017- Compromís Social en les Arts Visuals.
ANNEX IV
DECLARACIÓ RESPONSABLE
(Declaració responsable)
Sr./Sra. ....……………………………………………., amb NIF núm.……………….en nom
propi i domicili, a efectes de notificacions, a ……………………………………… carrer
…….……………………................................, número ……., codi postal ……………...
DECLARE RESPONSABLEMENT:
1. Que tinc plena capacitat d'obrar per a concórrer a la convocatòria dels Premis
Adquisició Mislata, 2017- Compromís Social en les Arts Visuals.
2. Que la finalitat o activitat a què em dedique té relació directa amb l'objecte de la
convocatòria, i que dispose d'una organització amb elements personals i materials
suficients per a concórrer a ella i per a complir amb les disposicions de les Bases del
certamen.
3. Que no em trobe comprés en cap de les circumstàncies que determina l'article 13 de
la Llei 38/2003 general de subvencions.
4. Que em trobe al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents.
5. Que em trobe al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l'Ajuntament de Mislata.
6. Que ACCEPTE el premi o ajuda que la meua obra poguera rebre, segons allò que
s'ha estipulat en les bases de la convocotaria dels Premis Adquisició Mislata, 2017Compromís social en les Arts Visuals i respecte d'això EM COMPROMET a complir amb
el que disposen les bases del certamen.

(Lloc, data i firma)

