
BASES CIUTAT DE PALMA ANTONI GELABERT D’ARTS VISUAL S 2013 
 

1. El Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013 té una dotació de 12.000 
€ per a l’obra premiada. A més del Premi, la Fundació Palma Espai d’Art assumirà les 
despeses de producció d’un projecte expositiu de l’artista guanyador per un import 
màxim de 3.000 euros. Aquets projecte expositiu serà presentat al Casal Solleric el 20 
de gener de 2015, després de l’aprovació per part de la Comissió Executiva de la 
Fundació Palma Espai d’Art.  

 
2. El Premi i les seves dotacions són indivisibles i el jurat el pot declarar desert si ho 

decideix motivadament. El seu veredicte és inapel·lable. 
 

3. El veredicte emès pel jurat es farà públic a l’acte d’entrega dels Premis que tindrà lloc 
amb motiu de les Festes de Sant Sebastià de l’any 2014. 
 

4. L’artista o el col·lectiu premiat cedirà a l’Ajuntament de Palma de Mallorca la propietat 
de l’obra guardonada i li transmetrà els drets de propietat material i intel·lectual, edició, 
exposició, reproducció, etc. El jurat tindrà en compte tant la trajectòria de l’artista com 
la seva valoració de l’obra premiada. 
 

5. La obra premiada passarà a formar part de la col·lecció municipal d’art contemporani. 
 

6. Es podran presentar al Premi artistes de qualsevol nacionalitat i residència.  
 

7. Els dossiers dels artistes interessats a participar al Premi s’hauran de presentar en format 
digital (també se’n podrà presentar una versió impresa) i s’hi haurà de fer constar:  
 
a. Un currículum acadèmic i professional on figuri el nom i els llinatges, el NIF, 
l’adreça postal i la de correu electrònic, i el telèfon. 
b. Una proposta concreta d’un màxim de tres obres inèdites i originals que es presenten 
al Premi, amb la fitxa tècnica corresponent. Tant el tema com la tècnica seran de lliure 
elecció de l’artista.  
c. Fotografies d’altres obres i exposicions realitzades al llarg dels darrers anys, amb la 
fitxa tècnica corresponent. 
d. Catàlegs de les exposicions realitzades els darrers anys, si els tenen. 
e. Còpies de les ressenyes bibliogràfiques i crítiques que es considerin oportunes. 
 

8.  Els dossiers s’admetran, per correu electrònic i de dilluns a divendres, de les 10 a les 14 
hores, entre el 16 de setembre i el 31 d’octubre de 2013, a la seu de la Fundació Palma 
Espai d’Art, al Casal Solleric (passeig del Born, 27; 07012 Palma; tel. 971722092; a/e: 
solleric@palma.es). Els dossiers s’hauran d’enviar o entregar etiquetats amb la 
indicació PREMI CIUTAT DE PALMA ANTONI GELABERT D’ARTS VISUALS 
2013. 

 
 Quan es presentin se n’entregarà un rebut a l’artista o al seu representant. Els dossiers 

també es podran trametre –a ports pagats– al domicili esmentat. S’hi admetran els 
dossiers que hi arribin per correu si la seva data d’expedició no és posterior al 31 
d’octubre. Un cop que el jurat n’hagi realitzat la selecció corresponent, i a petició de les 
persones interessades, aquests dossiers es tornaran a ports deguts. 

 



9. La composició del jurat, que designarà el batle de Palma, es farà pública abans que 
acabi el termini de presentació dels dossiers. 

 
10. El jurat del Premi, atenent els dossiers presentats i a partir de la trajectòria i les 

propostes concretes de cada autor o autora, seleccionarà les obres que han de participar 
a l’exposició que es farà amb motiu de les Festes de Sant Sebastià de l’any 2014.  

 
11. Els autors hauran d’entregar les obres seleccionades en el termini indicat pel comissariat 

de l’exposició i, en qualsevol cas, quinze dies abans de la inauguració de l’exposició. 
Per a l’exposició i el catàleg hauran de cedir a l’Ajuntament el dret d’ús i reproducció 
fotogràfica. L’Ajuntament de Palma es farà càrrec de les despeses que origini el 
transport d’anada i tornada de les obres seleccionades, amb l’excepció de la del 
guanyador, fins a un màxim de 300 euros per obra. El màxim d’obres finalistes no 
superarà el nombre de vint. (Els justificants corresponents s’hauran d’entregar a la 
Fundació Palma Espai d’Art en un termini de 15 dies després que s’hagi retornat l’obra 
a l’autor o autora.) 

 
12. La Fundació Palma Espai d’Art disposarà d’un equip professional i dels recursos 

habituals per a muntar l’exposició dels finalistes i del guanyador. Qualsevol necessitat 
específica –audiovisual, informàtica, d’il·luminació o de qualsevol altra naturalesa– 
haurà de ser coberta per l’autor o autora. 

 
13. Es prendran les mesures adequades respecte de la custòdia i la conservació de les obres 

seleccionades, encara que l’Ajuntament de Palma no es farà responsable dels 
deterioraments o dels accidents de què puguin ser objecte les obres des que s’entreguin 
fins que es tornin. 

 
14. Els autors seleccionats per a l’exposició disposaran d’un termini màxim de dos mesos, a 

partir de la seva clausura, per a retirar les seves obres o sol·licitar-ne la tramesa. A partir 
d’aquesta data l’Ajuntament no es farà responsable de les obres no recollides i podrà 
disposar-ne lliurement. 

 
15. El Premi estarà subjecte a la normativa fiscal vigent. La persona guardonada haurà de 

presentar la documentació següent: 
 

- certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que està al 
corrent pel que fa a les seves obligacions amb la Seguretat Social 
- certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que acrediti que està al 
corrent pel que fa a les seves obligacions tributàries 
- declaració responsable de no estar afectat per cap de les prohibicions establertes als 
apartats 2 i 3 de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
- si no té residència fiscal a Espanya, certificat expedit per l’autoritat fiscal competent 
del país de què es tracti, acreditatiu de la residència fiscal. 
 

16. El fet de presentar-se al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013 
suposa l’acceptació estricta d’aquestes Bases. El jurat del Premi té la facultat 
d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit d’acord amb la seva pròpia 
finalitat. 

 


