Convocatòria
2021

Premi Biennal d’Art
D iputació de Tarragona

1. Objecte i finalitat de la concessió
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el proced iment de concessió del premi Biennal d’Art Diputació
d e Tarragona que se celebra l’any 2021, en règim de
concurrència competitiva, amb la finalitat de fomentar
la creació i la recerca en qualsevol modalitat artística.

2. Principis informadors
d el procediment de concessió
El procediment per a la concessió del premi objecte
de regulació en aquesta convocatòria es regeix
pels principis de publicitat, transparència, lliure
concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació,
eficàcia i eficiència.

3. Beneficiaris
Poden acollir-se a aquesta convocatòria tots
i totes l es artistes visuals, majors d’edat i residents
a l’Estat espanyol.

4. Requisits i obligacions dels i les beneficiàries
Requisits de les persones beneficiàries: Les persones
beneficiaries, han de complir els requisits generals
que estableix l’art. 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, general de subvencions, i a la base setena
de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació
de Tarragona.
El requisit d’estar al corrent del compliment de les
obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat
Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la
corresponent declaració responsable, que forma
part del formulari de sol·licitud. Si escau, la Diputació
de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de
la declaració, d’ofici si ha estat expressament
autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS,
o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment
de la sol·licitant, d’aportació de documentació.
El requisit de no ser deutor/a per cap concepte de
la Diputació de Tarragona. Aquest requisit s’acredita
d’ofici p er part de la mateixa Diputació.
El requisit de residència a l’Estat Espanyol s’acreditarà
a mb una còpia del volant d’empadronament actualitzat
o amb còpia del document oficial acreditatiu, DNI,
Passaport o permís de residència.
Obligacions de les persones beneficiàries: Les
persones beneficiàries han de complir les obligacions

previstes a la base vuitena de les Bases Generals
de Subvencions d e la Diputació de Tarragona i amb
caràcter específic:
Adoptar les mesures de difusió oportunes, 
adequades i suficients, per a donar la deguda publicitat
del premi atorgat.

5. Condicions específiques de participació
Seran admeses únicament obres originals, que 
no hagin estat ni seleccionades ni premiades en cap
a ltra convocatòria.
L’artista seleccionat/da es compromet a lliurar l’obra
finalitzada al C/ Santa Anna, 8. 43003 de Tarragona
en l es condicions que s’estableixen en aquesta
convocatòria i que figuren en la proposta presentada
a concurs.

6. Drets d’autor/a
L’obra premiada passarà a formar part del Fons d’Art
d e la Diputació de Tarragona, la qual queda com a
propietària inclosa tots els drets d’explotació de la
propietat intel·lectual, amb caràcter exclusiu, sota
qualsevol forma de les existents en aquesta data, sense
límits de temps ni d’àmbit territorial, i en especial els
d rets de comunicació pública, reproducció total i
parcial, inclòs el lloguer i la cessió a tercers.
Les i els artistes seleccionats mantindran íntegrament els
seus drets de propietat de l’obra i en cediran per escrit
els drets de reproducció per figurar en el catàleg que
editarà la Diputació de Tarragona, així com per a la seva
difusió durant el període expositiu de la Biennal, sigui
quin sigui el mitjà i determinant la modalitat d’explotació, el
temps i àmbit territorial. Durant aquest període, les obres
no es podran retirar ni reclamar per a altres exposicions
o intercanvis comercials.

7. Règim de concessió dels Premis
Concurrència competitiva.

8. Forma i termini de presentació de sol·licituds
La sol·licitud es pot presentar de les següents formes:
Segons model normalitzat disponible a la seu
electrònica de la Diputació de Tarragona, (https://
seuelectronica.dipta.cat/inici).

En suport paper presencialment a la seu del Museu
d’Art Modern, (C. De Santa Anna, 8, 43003 Tarragona)
o a les oficines de Registre General (Tarragona i
Tortosa) de la Diputació de Tarragona, amb concertació
de cita prèvia a través del telèfon 977 296 617 o del
correu electrònic registregeneral@dipta.cat.
En suport paper a través del servei postal a l’adreça del
Museu d’Art Modern o a les oficines de Registre General
(Tarragona i Tortosa) de la Diputació de Tarragona.
Per qualsevol altre mitjà dels establerts a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i la Llei 40 /2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Altra documentació a presentar: U n cop presentada la
sol·licitud corresponent, degudament emplenada, s’ha
d’enviar un correu electrònic a mamt@dipta.cat amb
el tema BIENNAL D’ART DIPUTACIÓ DE TARRAGONA/
NOM DE L’ARTISTA, amb la proposta de les obres que
es presentaran a concurs.
Aquest ha de consistir en un sol document en format
PDF, de no més de 12 pàgines i de 8 MB, amb un
màxim de cinc obres degudament fotografiades i
documentades, realitzades en els darrers dos anys. La
tècnica, les mides i el suport són lliures.
A més de la fitxa tècnica (títol, mides en cas de tenir-les,
tècnica, any d’execució, descripció i necessitats del
muntatge) i les fotografies esmentades, el dossier
ha d’incloure una fotografia de l’artista i una breu
biografia, redactada amb un màxim de 900 caràcters.
Q ualsevol dubte o consulta relativa a la tramesa o a
les característiques de la pròpia convocatòria, p odrà
fer-se a través del correu electrònic mamt@dipta.cat;
o al telèfon 977 235 032, de dilluns a divendres de 9:00
a 14:00 hores.
El termini per presentar aquesta documentació finalitza
e l 18 de juny de 2021.
Si la documentació no es presenta en aquest termini
s’entendrà que la sol·licitud no està completa i es podrà
considerar inadmesa a tràmit.
Termini: E l període per presentar les sol·licituds en
model normalitzat, d’acord en qualsevol dels suports
que s’indiquen en el punt 8 i la posterior recepció de
les propostes per correu electrònic, és del 17 de maig
al 18 de juny de 2021. Un cop notificat als i les artistes
la seva selecció, a partir de la resolució de la Junta
de Govern (punt 14), aquests hauran de trametre al
Museu, l’obra en qüestió. L’incompliment de qualsevol
dels requisits, obligacions i condicions de participació

esmentats en els apartats anteriors significa l’exclusió
del dret de participació o bé, si escau, l’anul·lació per
part de la Diputació de la concessió del premi; amb
el benentès que, si s’hagués abonat cap quantitat a
compte de la persona premiat/da, la Diputació té el dret
de requerir el reintegrament d’aquest import.

9. Criteris de valoració de les sol·licituds. El jurat
El jurat estarà format per Noemí LLauradó, Presidenta
d e la Diputació de Tarragona o persona en qui delegui.
Manel Margalef director del Museu d’Art Modern
de la Diputació de Tarragona, que actuarà com a
secretari. Carles Guerra, artista, crític d’art i curador
independent. Marta Dahó, curadora independent,
Dra. en Història d e l’Art. Frederic Montornés, crític
d’art i comissari independent. Beatriz Escudero i
Francesco Giaveri, curadors independents. Entre
totes les sol·licituds presentades, el jurat, nomenat a
aquest efecte, en una primera reunió, seleccionarà
un màxim de 13 artistes i les corresponents obres
en què participaran en la Biennal d’Art Diputació de
Tarragona 2021. I en una segona reunió, escollirà
l’obra guanyadora i els corresponents accèssits.
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 dels premis.
El premi no es podrà declarar desert.

10. Dotació econòmica dels premis
La Diputació de Tarragona destina a la Biennal la
quantitat de 18.000 €, que es distribueixen de la
següent manera:
La Biennal d’Art Diputació de Tarragona atorgarà un
premi únic de 6.000 euros i l’organització, coordinació,
producció, muntatge i catàleg d’una exposició a l’artista
guanyador/a, a les sales temporals del Museu en el
termini d’un any, des de la seva concessió. L’obra passarà
a formar part del Fons d’Art de la Diputació de Tarragona.
El jurat concedirà també dos accèssits, dotats
amb 3.000 euros cadascun.
La resta d’artistes que formaran part de l’exposició
d e la Biennal, pel fet d’haver estat seleccionats,
rebran la quantitat de 600 euros cadascun.
La quantia del premi i de la dotació econòmica, e s farà
efectiva amb la reducció prèvia del corresponent IRPF
en vigor.

11. Crèdit pressupostari 
al qual s’imputa la convocatòria
Crèdit pressupostari al qual s’imputen els premis:
A plicació pressupostària 2010-334-48111. Q uantia
total màxima dels premis convocats: 18.000 €.

12. Òrgans competents per a la instrucció
i resolució del procediment de concessió
dels premis
Òrgan instructor. L’òrgan instructor de tramitació d e
l’expedient és el Museu d’Art Modern de la Diputació
depenent de l’àrea del SAC.
Òrgan competent per a resoldre. La Junta de Govern
d e la Diputació de Tarragona d’acord amb el vigent
r ègim de delegacions en el moment de l’aprovació d e
la convocatòria.
La Junta de Govern resoldrà la convocatòria del premi
i de la dotació econòmica, d’acord amb el veredicte d el
Jurat constituït i reunit a l’efecte.

13. Termini de resolució i notificació
La resolució i notificació d’atorgament del premi i de la
dotació econòmica, s’adopta en el termini màxim de sis
mesos des de la finalització del termini de presentació
d e la sol·licitud.

14. Mitjà de notificació de la resolució
La resolució d’aquesta convocatòria es comunicarà
per escrit a totes les persones participants, en un
termini màxim de quinze dies a partir de l’aprovació del
veredicte del jurat, i es farà pública a la pàgina web del
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona.

15. Exposició de les obres seleccionades
L’exposició de la Biennal està prevista per al mes de
setembre del 2021, a les sales temporals del Museu
d’Art Modern de la Diputació de Tarragona.
La Diputació de Tarragona, tindrà cura de l’assegurança,
conservació i vigilància de les obres seleccionades
durant tot el temps que duri l’exposició, fins que siguin
retornades a l’artista. En cas que es constati que les obres
lliurades hagin sofert alguna alteració, dany o variació
a conseqüència de l’ exposició, es tindrà en compte, per
avaluar els danys de les esmentades obres, la intervenció
d’un expert d’art independent.

Un cop finalitzada l’exposició, les obres hauran de ser
retirades pels seus autors en un termini de quinze dies
a comptar del següent a la data de clausura. Complert
aquest termini, la Diputació no es farà responsable de les
obres en cap concepte i, de les no retirades, en podrà
disposar lliurement en la forma que consideri oportuna.

16. Acceptació
El premi s’entén acceptat si el/la beneficiària no
manifesta expressament el contrari en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
resolució de la concessió.

17. Caràcter de la resolució i règim de recursos
Les resolucions dictades en execució de la
convocatòria exhaureixen la via administrativa.
Règim de recursos contra els actes administratius
dictats en execució de la convocatòria: Recurs
contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l’endemà de la publicació o notificació
individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de
reposició, e n el termini màxim d’un mes des de
l’endemà de la publicació o notificació individual, si
escau, davant de la presidenta de la Diputació.

18. Diari oficial en el qual s’ha de publicar
l ’extracte de la convocatòria per conducte de la
B ase de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
Un extracte d’aquesta convocatòria es publica
a la B ase de Datos Nacional de Subvenciones,
que actua c om a Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones, i al BOPT.
El text íntegre de la convocatòria es publica
a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona.

Dades d’identificació
del sol·licitant
COGNOMS I NOM

NIF

EN NOM PROPI O EN REPRESENTACIÓ DE:

ADREÇA

CP

MUNICIPI

TELÈFON FIX

TELÈFON MOBIL

ADREÇA ELECTRÒNICA

Documentació a adjuntar: Fotocòpia del NIF o document acreditatiu.

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent, en relació al
tractament de les vostres dades personals: Tractament de dades: Gestió de subvencions. Responsable del tractament: Diputació de Tarragona,
Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona Telèfon 977 296 600/ Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat Delegat de protecció
de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296603 Adreça electrònica: DPD@dipta.cat. Finalitat del tractament:
Gestió de les sol·licituds de subvencions, premis i ajuts adreçades a la Diputació de Tarragona. Legitimació del tractament: Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions. Procedència dades: De la persona interessada o del representant legal. Destinataris dades: Publicació a la Base
de Dades Nacional de Subvencions. Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental
de la Diputació de Tarragona. Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés
a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se
a l’adreça abans assenyalada. Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’autoritat de control corresponent, com l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT). Obligatorietat: Les dades són obligatòries per a tramitar la sol·licitud

Signatura

A (lloc)..................................................................................., el(dia) .......................... de (mes) ......................... de 2021

Declaració responsable sobre el compliment
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Declaro de manera expressa i responsable:
Que (Nom i Cognoms ) ...............................................................................................................................................................i en la data que
s’indica, es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària
(AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), imposades per la legislació vigent segons
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (article 14), així com l’article 24 del Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei.
AUTORITZO la Diputació de Tarragona a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Tresoreria
General de la Seguretat Social les dades realtives al compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
als efectes exclusius de comprovació del compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la
subvenció que es sol·licita . (Si s’escau, desmarcar)

DECLARO:
1. Que són certes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que l’acompanyen.
2. Que compleixo i accepto tots els requisits exigits a l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de
asubvencions

SOL·LICITO
Participar en la Biennal d’Art Diputació de Tarragona 2021.

Signatura

A (lloc)..................................................................................., el(dia) .......................... de (mes) ......................... de 2021

