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BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS DE LA CULTURA I 

LES ARTS CASTELLÓ D’EMPÚRIES PER AL FOMENT I ESTÍMUL A LA CREACIÓ, 

PRODUCCIÓ, EXHIBICIÓ I DIFUSIÓ DE L’ART I LA CULTURA 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió dels Premis de la Cultura i les 

Arts Castelló d’Empúries per al foment i estímul de la cultura d’innovació i creativitat 

cultural i artística al municipi de Castelló d’Empúries i reconèixer el talent de 

creadors/res i de productes, realitzats i inèdits, en cinc modalitats o àmbits culturals i 

artístics: literari, escènic, musical, audiovisual i plàstic-visual. 

2.- Beneficiaris 

Els Premis de la Cultura i les Arts Castelló d’Empúries van dirigits a artistes i creadors/es 

dels àmbits literari, escènic, musical, audiovisual i plàstic-visual i, en general, a totes 

aquelles persones i col·lectius amb un producte cultural i artístic realitzat, amb especial 

interès pels que tinguin vocació de professionalització i voluntat de projecció exterior 

(itinerància d’exposicions, divulgació, edició, gires d’espectacles, etc.).  

Es prioritzaran els projectes/productes culturals vinculats als/les creadors/es 

emergents. Només s’acceptarà un únic projecte realitzat per participant. No podran ser 

beneficiaris de la convocatòria d’aquests premis aquells artistes o col·lectius que hagin 

estat premiats en les dues darreres edicions dels Premis de les Arts Castelló d’Empúries, 

ni tampoc es podrà presentar un mateix projectes en dues convocatòries seguides dels 

premis. Tampoc es podrà presentar cap activitat ni producte que estigui inclosa en el 

pla de subvencions culturals de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 

Els premis seran concedits a partir dels projectes presentats en la convocatòria oberta. 

Les candidatures podran ser presentades per una persona física, un grup de persones 

o una entitat jurídica (associació, entitat, grup estable, companyia, etc.).

- Àmbit literari: aquest premi s’atorga a projectes i iniciatives literàries realitzades

que tinguin un vincle amb el municipi. Prevaldran els criteris de qualitat, interès i

contingut literaris. És un requisit indispensable en aquesta modalitat que el producte

literari sigui inèdit; si l’obra està publicada, l’autor/a es comprometrà per escrit a

que a les properes edicions aparegui els logotips corresponents de l’Ajuntament de

Castelló d’Empúries.

- Àmbit de les arts escèniques: aquest premi s’atorga al millor producte de dansa,

teatre o circ que hagi tingut un fort impacte en el territori per la seva qualitat artística
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i per comptar a ser possible amb la implicació de diferents teatres, artistes o 

companyies del municipi de Castelló d’Empúries. 

- Àmbit musical: aquest premi es concedeix a la millor candidatura o producte de

música, tant música culta (música clàssica, contemporània, òpera i antiga), com

música popular (pop-rock, cançó d’autor, jazz, folk, hip-hop, música urbana,

electrònica). Aquest premi valora el producte musical més original, innovador i

rellevant del municipi de Castelló d’Empúries. Es requereix la presentació d’un

màster o maqueta del producte musical.

- Àmbit audiovisual: aquest premi es concedeix al millor producte o iniciativa

audiovisual i multimèdia en qualsevol tipus de suport, preferentment en suport

digital, i de qualsevol estil i temàtica.

- Àmbit de les arts plàstiques-visuals: aquest premi es concedeix a productes i

iniciatives, tant públiques com privades, realitzades al municipi de Castelló

d’Empúries relacionades amb les arts visuals contemporànies en totes les seves

disciplines i facetes. Poden optar als premis artistes, comissaris, associacions,

fundacions, entitats i empreses privades.

3.- Import dels premis 

Els premis consten d’un total de cinc guardons, un per a cadascuna de les cinc 

modalitats o àmbits. De cada modalitat de guardó es seleccionarà un/a guanyador/a i 

un accèssit. Cada un/a dels/les cinc guanyadors/es rebrà un guardó i una dotació 

econòmica de 3.000,00 €. Tots els accèssits rebran un diploma de reconeixement. En 

el supòsit de quedar deserta qualsevol de les modalitats per la no presentació de cap 

iniciativa, es valorarà la possibilitat de donar un altre premi en una altra de les 

modalitats i destinar l’import econòmic corresponent.  

4.- Condicions 

Tots els productes de les candidatures aspirants han d’haver estat realitzats durant els 

dos anys anteriors a la convocatòria en curs dels Premis de les Arts Castelló d’Empúries. 

5.- Documentació que cal presentar 

Els interessats hauran de presentar la documentació del projecte i la instància 

normalitzada que s’aprovi amb la corresponent convocatòria a l’Oficina Municipal 

d’Atenció al Ciutadà (OMAC, a la plaça Joc de la Pilota, 1, 17486 Castelló d’Empúries). 
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Tota la documentació relativa a les candidatures es presentarà exclusivament en el 

format corresponent i en suport digital (preferiblement en format pdf), que ha 

d’incloure: 

 Sumari.

 Àmbit dels premis al qual es presenta.

 Descripció del projecte, en una sola pàgina.

 Currículum dels participants, en un màxim de tres pàgines.

 Producte realitzat, en un màxim de deu pàgines:

- Objectius assolits

- Producció / realització

- Documentació gràfica, sonora, audiovisual, etc.

 Cost del producte.

 Temps de realització.

 Altra documentació no descrita i que es consideri oportuna, en un màxim de cinc

pàgines.

En el cas de projectes col·lectius, cal indicar el nom d’una persona responsable o 

representant del grup. Si el sol·licitant és menor d’edat, cal nomenar un tutor 

responsable. 

Si s’escau, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries pot demanar que es completi la 

documentació presentada. 

El material lliurat restarà en poder de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i la 

documentació (informació, imatges, etc.) serà utilitzada per a la difusió dels premis, 

tant en mitjans impresos com digitals, i ha d’estar lliure de drets. 

6.- Termini de presentació de sol·licituds 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà el marqui la convocatòria 

corresponent.  

7.- Selecció dels projectes 

En la convocatòria corresponent es designarà el jurat que s’encarregarà de la selecció 

de les candidatures. Aquest jurat estarà format per persones independents vinculades 

als àmbits artístics de la convocatòria amb reconeguda experiència com a responsables 

d’equipaments i projectes culturals en el camp de les arts literàries, escenogràfiques 

visuals, musicals, audiovisuals i plàstiques. També formaran part del jurat els 

responsables dels equipaments culturals municipals que han d’acompanyar i acollir 

l’exposició o estrena dels projectes seleccionats. 
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El jurat es reserva el dret de comptar amb el suport d’assessors específics per a la 

valoració dels projectes presentats. L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a proposta 

del jurat, es reserva el dret de declarar deserts qualsevol o tots els premis, i és 

competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament en aquestes 

bases. Una vegada acabat el període de presentació de sol·licituds, el jurat dels premis 

procedirà a la selecció de les candidatures guanyadores a partir de criteris bàsics de 

valoració. 

8.- Criteris de valoració dels projectes 

Són criteris de valoració la presentació de tots els documents i materials sol·licitats a la 

convocatòria; la qualitat del producte presentat; l’originalitat, la innovació i la 

contemporaneïtat; i la relació i l’interès del projecte per al municipi de Castelló 

d’Empúries i la comarca de l’Alt Empordà. 

9.- Procediment de concessió dels premis 

El jurat valorarà, en base als criteris de valoració, i elevarà la resolució de les sol·licituds 

a l’alcaldia presidència, o l’òrgan en qui hagi delegat el servei de cultura, el qual resoldrà 

com a màxim en el termini d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini 

de presentació de sol·licituds. A partir d’aquest dia, i durant el període de dos mesos, 

la resta de projectes presentats es podran recollir al Departament de Cultura de 

l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (Convent de Santa Clara, carrer Carbonar, 1). Si 

transcorregut aquest termini no han estat reclamats ni retirats personalment o 

mitjançant persona acreditada, el Departament de Cultura destruirà els projectes no 

seleccionats d’acord amb la normativa vigent de reciclatge mediambiental i de 

destrucció de dades. 

En l’atorgament del premi, les candidatures seleccionades reben el 100% de l’import 

assignat. 

La proclamació de les candidatures guanyadores i entrega dels premis es farà en un 

acte públic i també en la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 

(www.castello.cat), així com a través de les xarxes socials, newsletter i altres mitjans 

de comunicació.  

10.- Obligacions dels beneficiaris 

1) Esmentar que “El projecte ha estat guardonat en la convocatòria i en la modalitat

corresponent dels Premis de les Arts Castelló d’Empúries de l’any en curs, per al

http://www.castello.cat/
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foment i ajuda a la creació, producció, exhibició i difusió de les arts” en tot el 

material de difusió, publicitat i materials editats, en qualsevol format, relatius al 

producte premiat i la inclusió dels logotips dels premis i de l’Ajuntament de 

Castelló d’Empúries. 

2) Fer la primera presentació pública del projecte al municipi de Castelló d’Empúries,

de comú acord amb el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Castelló

d’Empúries.

3) Facilitar la informació i documentació del producte realitzat a la persona

responsable de la coordinació dels premis.

4) Adaptar l’estrena, inauguració, exhibició o exposició del producte a la

programació i els calendaris de treball dels equipaments culturals municipals.

5) Assistir a l’acte d’entrega dels Premis de les Arts Castelló d’Empúries.

6) Presentar una memòria del producte una vegada finalitzat, exposat, exhibit o

estrenat al municipi.

11.- Publicació de les bases 

Les presents bases es publicaran, com a mínim, mitjançant anunci al BOPG i al tauler 

d’anuncis de la corporació, i per referència al DOGC. Paral·lelament, se’n farà difusió la 

premsa local i comarcal, el tauler d’anuncis de la corporació, i també pels sistemes de 

difusió que cregui adients atesa la naturalesa de la convocatòria. 

La participació a la convocatòria suposa l’acceptació de les bases i la renúncia a 

qualsevol reclamació legal per la decisió del jurat. 

12.- Notificacions 

Les concessions i denegacions, així com tots els actes administratius derivats de la 

tramitació administrativa relativa a les sol·licituds per concórrer a les convocatòries que 

es portin a terme en el marc d’aquestes bases es notificaran electrònicament, via e-

NOTUM, als sol·licitants que hagin manifestat la seva autorització a ser notificats per 

aquest mitjà, de forma expressa, en l’imprès de sol·licitud. 

El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant del dipòsit 

de la notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil que consti 

en el document d’autorització signat pel sol·licitant. 

L’accés a les notificacions electròniques per part de les persones autoritzades requerirà 

la seva identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número 

de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic autoritzats. 
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La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat 

la posada a disposició de persones autoritzades, han transcorregut cinc dies naturals 

sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o a instància del destinatari 

es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi. 

13.- Règim jurídic 

En tot allò no previst expressament en aquestes bases són d’aplicació les Bases 

d’execució del Pressupost de l’exercici en curs; la Llei 7/85, Reguladora de les bases de 

Règim Local, article 91 i següents; la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

articles 220 i 221; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el 

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei general 

de subvencions; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, 

pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; el Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 9/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació públic i bon govern i demés legislació concordant. 

Castelló d’Empúries, juny de 2022. 
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