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1. OBJECTE  
L'ajuntament de Torrefarrera convoca el cinquè Torrefarrera Street Art Festival (TSAF), 
per tal de dinamitzar i regenerar els espais del municipi, potenciant i apostant per la 
cultura i l'art urbà com a mitjà d'integració social.  
El segell de cada artista en cada racó seleccionat ajudarà a redescobrir espais, 
reinventar entorns i posar en valor l'art a peu de carrer. Amb aquesta finalitat, es 
convoca anualment un esdeveniment per grafiters i artistes urbans.  
 
El "Street Art Festival Torrefarrera", d'ara endavant "TSAF", es desenvoluparà durant la 
primera quinzena de setembre coincidint amb les dates prèvies a la Festa Major del 
municipi.   
 
2. PARTICIPANTS I BENEFICIARIS  
Podran participar en el present concurs, aquells artistes o col·lectius artístics, majors 
de 18 anys de qualsevol nacionalitat i amb experiència prèvia acreditada en espais de 
proporcions similars, que desitgin expressar idees a través de murals / art urbà. D’ara 
en endavant “El Candidat” 
No podran participar els artistes que hagin participat l’anterior edició del festival.  
 
Per poder ser beneficiaris d'aquests premis, els artistes han de complir els requisits 
fixats en el Llei general de subvencions. A més, haurà de trobar-se  al corrent de les 
seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de 
Torrefarrera. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes 
bases. 
 
3. PROCÉS INSCRIPCIÓ CANDIDATURES  
Els artistes Interessats, hauran de formalitzar la seva sol·licitud de participació en el 
concurs mitjançant una butlleta d'inscripció individual que s'haurà de presentar per e-
tram o presencialment en el registre de l'Ajuntament fins al dia 31 de juliol de 2021. El 
termini de presentació de les sol·licituds serà a partir de la publicació d'aquestes bases 
al BOP de Lleida  
La inscripció haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:  
- DNI de l'artista - Nº Seguretat Social, o, Inscripció Autònoms  
- Certificat acreditatiu que el sol·licitant es troba al corrrent de les seves obligacions 
tributàries amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social.  
- Es comprovarà d'ofici que el sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions 
amb l'Ajuntament de Torrefarrera.   
- Carnet per a la utilització de grua facilitada per l'organització.  
- Nom artístic - Breu CV artístic  
- Enllaç a treballs previs - Web / Facebook / Instagram / Twitter   
- Especificació de la paret seleccionada   
- Descripció de la Proposta: Sinopsi de la intervenció artística (concepte-explicació, 
lloc, tècniques i materials)  
- Esborrany, esbós, plànol o dibuix proposat per la paret seleccionada per "el 
candidat".  
 - Un llistat de requeriments tècnics i d'espais de treball.  
 - Un llistat de materials necessaris, pintures. 
- Una planificació de producció i materialització de la teva proposta, per saber els dies 
que són necessaris per a desenvolupar-la.  
-Autorització a l'Ajuntament de Torrefarrera per a la publicació, reproducció o 
distribució, total o parcial de les obres presentades al certamen, amb renúncia 



  

  

expressa a qualsevol tipus de reclamació, que pugui derivar i en els termes exigits en 
el Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de Propietat Intel·lectual, signada per l'artista.  
- Autorització a l'Ajuntament de Torrefarrera per exhibir les obres presentades en el 
format que l'Ajuntament consideri oportú, signada per l'artista.  
 - Declaració jurada de l'artista, certificant que l'obra presentada és original o inèdita.   
 
Si la sol·licitud presentada té algun defecte de forma o no s'acompanya de la 
documentació exigida, es requerirà el sol·licitant o, si és el cas, perquè en el termini de 
tres dies hàbils esmeni les mancances o presenti els documents corresponents, amb 
indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició, arxivant la 
mateixa sense més tràmits.   
 
4. TERMINI PRESENTACIÓ CANDIDATURES  
La data límit de presentació de candidatures serà el que determini l'organització en 
cada festival o bé en cas de ser artista convidat, serà l'organització qui contacti amb 
els artistes. Només s'admetrà una sol·licitud per "candidat". En cas que la proposta 
sigui pre seleccionada però hi hagi dubtes tècnics o de seguretat sobre la mateixa, 
l'organització es posarà en contacte amb "el candidat". 
 
5. PROCÉS DE SELECCIÓ. CRITERIS  
Una comissió integrada per l'organitzadora de l'Street Art Festival i l'Ajuntament de 
Torrefarrera, triarà els artistes que participaran en l'edició de l'TSAF. En cas de ser 
seleccionats, serà l'organització qui contactarà amb el candidat.  
Composició de la Comissió de selecció dels artistes: 

- Presidenta: Ester Roig Latorre, Regidora de comerç 
- Vocal: Carme López Sandoval, Regidora de cultura 
- Vocal: Elena Rojo Arqués, Tècnica de joventut 
- Vocal: Elisabeth Vicens Corts, coordinadora del festival 

 
L'organització es reserva el dret d'admissió.  
 
En les candidatures de participació es valorarà: - Qualitat artística - Trajectòria de 
l'artista - Viabilitat - Flexibilitat d'adaptar la proposta a les superfícies / parets existents 
- Integració en l'entorn públic . 
 
Candidats seleccionats 
Cada artista que sigui seleccionat per a la realització d'una intervenció artística, 
percebrà 150 € nets en concepte d'honoraris, un cop conclosa la intervenció.  
Aquestes aportacions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 337/22699 del 
pressupost de despeses 2021. 
 
 
 6. PREMIS  

• Premi del jurat: Un jurat format per l'organització i l'Ajuntament de 
Torrefarrera, premiarà la millor obra en base als criteris de valoració ja 
exposats. Aquest premi estarà dotat amb 1.000 € (mil euros) 

• Premi del públic: Es concedirà a la intervenció més valorada a través de 
votacions en les xarxes socials de l'esdeveniment. Aquest premi estarà dotat 
amb 500 € (cinc cents euros) i es fallarà durant la següent quinzena després 
de l'esdeveniment.  

 



  

  

Les obres guanyadores seran propietat de l'Ajuntament de Torrefarrera. Tots els premis 
estan subjectes a la Llei de l'IRPF. Els premis seran abonats al número de compte 
proporcionat per l'interessat / a, acompanyat del certificat de l'entitat bancària. 
 
Composició del jurat 

- Presidenta: Ester Roig Latorre, Regidora de comerç 
- Vocal: Un regidor/a de l’equip de Govern 
- Vocal: Un regidor/a del grup municipal d’ERC 
- Vocal: Un regidor/a del grup municipal del PSC 
- Vocal: Elisabeth Vicens Corts, coordinadora del festival 

 
Dotació pressupostària premis del festival 
El crèdit màxim previst per a aquests ajuts en forma de premi és de MIL CINC-CENTS 
euros (1.500,00 €) previstos en l'aplicació pressupostària 337/22699 del pressupost de 
despeses 2021 
 
7. RESPONSABILITATS DE L'ORGANITZACIÓ  
L'organització de l'TSAF es responsabilitzarà de:  
- Garantir que els artistes puguin executar la seva obra lliurement.  
- Subministrar: les pintures / esprais necessaris per a realitzar l'obra, les grues o 
bastides necessaris per a la seva execució. 
- Donar difusió a totes les intervencions artístiques realitzades mitjançant els seus 
diferents canals de comunicació online i offline.  
- Facilitar la residència, en cas necessari, durant els dies de l'execució de l'obra, en 
règim de pensió completa (allotjament, esmorzar, dinar i sopar).    
 
8. RESPONSABILITATS DELS ARTISTES  
Serà responsabilitat dels artistes els següents ítems:  
- Els artistes i col·lectius han de realitzar la seva intervenció en els espais proposats 
per l'organització i en el termini previst-planificat per a la inauguració. 
- El trasllat fins al lloc de la celebració de l'esdeveniment corre per compte de l'artista o 
col·lectiu.  
- Els artistes o col·lectius cedeixen l'ús de les seves dades personals de contacte a 
l'organització a efectes de futures convocatòries artístiques.  
- Els artistes autoritzen i cedeixen l'ús-no exclusiu a l'organització a difondre i 
comunicar pels canals i mitjans online i offline, les obres i fotografies relacionades amb 
el seu nom artístic.  
- Els artistes o col·lectius seran informats, i per tant coneixedors, dels riscos i perills en 
relació a les execucions de les obres. Els artistes seran responsables i disposaran de 
les seves EPI (elements de protecció: respiració, subjecció, etc ...) per a escometre 
sense cap risc la seva obra.  
- Els artistes es faran càrrec de les necessitats tècniques que requereixin, excepte de 
les pintures i elements d'elevació que van a càrrec de l'organització.   
- Els artistes estaran al corrent  de pagament en el règim general d'autònoms, o, si 
s'escau presentaran contracte de treball, o cobertura de la seguretat social. En cas de 
no disposar de cobertura d'assegurança, l'artista ho ha de comunicar a l'organització i 
aquesta decidirà al respecte.  
 
En qualsevol moment l'organització vetllarà pel compliment de la seguretat, i per tant, 
podria en qualsevol moment paralitzar les tasques en cas que no es compleixin els 
requisits exposats.  
 
9. RESERVES DE L'ORGANITZACIÓ  



  

  

L'enviament de la sol·licitud de candidatura per a la participació en el Torrefarrera 
Street Art Festival, implica l'acceptació de les bases de la present convocatòria.  
 
L'organització es reserva el dret a suspendre, ajornar o cancel·lar el certamen sempre 
que existeixin causes que així ho justifiquin, així com modificar les presents bases i es 
compromet a comunicar les noves bases, condicions, suspensió, ajornament o 
cancel·lació, si s'escau.  
 
La participació en aquest esdeveniment implica l'acceptació sense reserva d'aquestes 
bases i les decisions de l'organització pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió 
derivada d'aquest esdeveniment. 
 
En cap cas l'organitzador serà responsable de les conseqüències que suscitin les 
obres derivades de la celebració de l'esdeveniment.  
 
 10. ORGANITZACIÓ. CONTACTE  
Per ampliació d'informació o qualsevol dubte, i per qüestions de registre, s'han de 
posar en contacte amb la Direcció Operativa de TSAF: Elisabeth Vicens tf1: 
629.231.437 mail: direccio@elisabethvicens.com 
 
11. RÈGIM JUÍDIC 
Aquesta convocatòria es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 
de l’anterior llei. 
 
12. PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA 
Aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
13. PROTECCIÓ DE DADES 
De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que regula el dret 
d'informació en la recollida de dades, l'Ajuntament de Torrefarrera INFORMA dels 
següents extrems:  
- Les dades de caràcter personal subministrats seran objecte de tractament en els 
fitxers responsabilitat de l'Ajuntament de Torrefarrera.  
- La finalitat del tractament és la gestió, de manera adequada, la sol·licitud presentada, 
en relació amb la participació en el concurs convocat per l'Ajuntament de Torrefarrera.  
- S'informa l'interessat/a la possibilitat d'exercitar els corresponents drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, de conformitat amb el que s'estableix en els arts 12 
i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals. Els drets esmentats es podran exercitar a 
través de qualsevol dels mitjans regulats en l'article 16 de la Llei 39/2015, de 
Procediment Administratiu Comú de les AAPP. 13. 
 
Torrefarrera, 13 de juliol de 2021 
 
 
 


