
1. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de selecció dels participants de del FangArt,
Festival de Ceràmica del Vendrell que es se celebra anualment, a la plaça de Sant Salvador, en règim
de concurrència competitiva, amb la finalitat de fomentar la creació i la recerca en els camps de la
ceràmica i l’art en general.  
 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és reunir ceramistes d’arreu del món, en un espai obert i apropar-los als
ciutadans a través de l’exposició i venda, a més, també es realitzaran diverses demostracions i
activitats per a adults i infants entorn la ceràmica.   
Així mateix, també es pretén que aquest espai sigui un punt de trobada entre ceramistes a través
d’actuacions professionals: espectacles, exposicions, conferències, activitats... 
 
2. Naturalesa i règim jurídic 
Les autoritzacions tindran la naturalesa de llicència d’ús privatiu en els termes establerts a l’article 57
del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. El
procediment per a l’atorgament de llicències respondrà als principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència. La normativa aplicable serà la següent:  
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, en allò que sigui
d’obligat compliment per part dels ens locals; i el RD 1373/2009, de 28 d’agost, pel que s’aprova el
Reglament de Patrimoni de les Administracions Públiques.  
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya.  
- Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals 
 
3. Principis informadors del procediment de concessió 
El procediment per a la concessió de la selecció objecte de regulació en aquestes bases es regeix
pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació,
eficàcia i eficiència.  
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4. Dates i horaris del FangArt. Festival de Ceràmica  
El FangArt es durà a terme del 14 al 16 de juny en el següent horari: 
- Divendres 14 de juny de 2019, de 17 h a 22 h 
- Dissabte 15 de juny de 2019, d’11 h a 14 h i de 17 h a 22 h 
- Diumenge 16 de juny de 2019, d’11 h a 14 h i de 17 h a 21 h 
 
5. Participants i requisits de participació 
El Festival de Ceràmica està obert a tots els artistes majors d’edat o amb el benefici de la majoria
d’edat. Les persones amb capacitat d’obrar reduïda o tutelada podran participar amb el complement
tutelar o pupil•lar corresponent 
-  En la major part de l’obra exposada s’hauran d’utilitzar tècniques ceràmiques. 
- L’obra haurà de ser sempre de producció pròpia. 
- Es pot presentar de manera individual o en grup. Si es tracta d’un grup amb obra diversificada,
s’haurà d’incloure l'obra de tots els components del grup. 
- Els ceramistes hauran de tenir el carnet d’artesà. 
- Els participants hauran d’estar donats d’alta a la Seguretat Social. 
 
Els seleccionats accepten la reproducció de les seves obres i la citació dels seus noms en tots aquells
actes, mitjans de comunicació, suports impresos i digitals o pàgines web que els organitzadors
considerin oportuns, sense poder reclamar cap quantitat en concepte d’imatge.  
 
6. Espais expositius i requisits 
- Els espais expositius faran 3 x 2 m.  
- La comissió organitzadora, mitjançant sorteig, facilitarà la ubicació exacte de cada parada als
seleccionats.  
- Els expositors disposaran d’un punt de llum. Essent ells mateixos qui portin la il•luminació adequada. 
- La participació amb una parada a l’espai expositiu implica la presència d’almenys una persona en els
horaris d’obertura.  
- Els expositors tindran a la seva disposició bosses de paper amb la imatge del FangArt. 
- L’Ajuntament del Vendrell disposa d'una cobertura total quant a responsabilitat civil. L'expositor ha de
prendre les mesures necessàries de seguretat i protecció dels productes exposats. L'assegurança per
robatori o incendi anirà a càrrec de cada expositor. 
- Cada ceramista es farà responsable de la decoració i composició de la parada, no obstant això, la
qualitat de la decoració interior s’adequarà en tots els casos als criteris mínims fixats per
l’organització: 
o No es permetrà a l'expositor cap tipus de propaganda acústica i/o lumínica des del seu estand que
pugui molestar a la resta de participants.  
o No es podran instal•lar banderoles publicitàries que sobresurtin de la façana dels estands. 
o No es podran utilitzar teles, tipus estovalles.  
o L'exposició dels productes queda limitada a l'interior de l’espai delimitat, quedant prohibit
obstaculitzar el pas de vianants.  
Els espais expositius seran vigilats permanentment per un servei especial en l’horari de tancament,
que actuarà de manera dissuasòria. 
Es recomana a l’expositor que, en l’horari de tancament, prengui les mesures necessàries per facilitar
la tasca de la vigilància, tapant les obres exposades i si s’escau desmuntant la parada. 
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7. Muntatge i desmuntatge. Càrrega i descàrrega 
Les parades estaran a disposició de l’expositor a partir de les 8 h del 14 de juny de 2019. La
col•locació de tot el que calgui exposar-hi haurà d’estar enllestida a les 17 h del 14 de juny.  
Es dedicarà un espai com a zona de càrrega i descàrrega, situada al lateral de la plaça de Sant
salvador. 
El desmuntatge es realitzarà a partir de les 21 h del 16 de juny de 2019. 
 
8. Cost de la parada 
El cost d’un espai expositiu és de 100 €. El mínim exigit per poder participar-hi és una parada. 
Els ceramistes seleccionats que renunciïn a la participació de la Fira amb una parada, ho hauran de fer
30 dies abans de la data del Festival de Ceràmica del Vendrell. En cas contrari no se’ls retornarà els
diners. 
En cas de que les condicions meteorològiques no permetin realitzar la Fira, es retornaran els diners de
la parada, sempre i quan no hagi passat la meitat de la Fira mercat.  
- Els ceramistes participants tindran la possibilitat de fer una activitat. En aquest cas, no pagaran
l’espai expositiu i caldrà marcar-ho a la sol•licitud (http://www.elvendrell.net/art/ceramica/festival-de-
ceramica, que es publica a l’annex 1 d’aquestes bases, especificant el tipus d’activitat. 
- L’activitat ha de tenir mínim dues hores de durada. 
- L’organització podrà refusar la proposta i escollirà un màxim de 20 activitats, d’entre totes les
propostes. El principal criteri de selecció serà la qualitat del mateix taller i la singularitat. En cas, que
l’organització refusi la sol•licitud, l’expositor haurà d’abonar la quota. 
- Els participants, que facin una activitat, hauran d’aportar Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual. 
 
Per altra banda, dos dels espais es reservaran a tallers joves, que tampoc pagaran la quota de la
parada. Per optar a aquesta opció, caldrà que el taller tingui, com a màxim dos anys des de l’obertura.
D’aquesta manera es vol potenciar als artistes que comencin en el món de la ceràmica. Es demanarà
la documentació adient per corroborar-ho.  
El comitè organitzador farà la selecció d’entre les sol•licituds presentades.  
 
9. Sol•licituds  
Per optar a ser expositor, els artistes han d’omplir la butlleta que es troba al web de l’Ajuntament
www.elvendrell.net i trametre la documentació al correu electrònic art@elvendrell.net.   
El termini de presentació de la documentació s’inicia l’endemà de l’aprovació de la
convocatòria  i finalitza el dia 6 d’abril de 2019, a les 14 hores.  
També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de
l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
Documentació a presentar: 
- Butlleta que es troba a http://www.elvendrell.net/art/ceramica/festival-de-ceramica  
- Declaració responsable, segons model normalitzat (http://www.elvendrell.net/art/ceramica/festival-de-
ceramica) 
Al correu electrònic art@elvendrell.net: 
- Un mínim de cinc fotografies digitals de l’obra. En cas de presentar-se en grup, caldrà presentar cinc
fotografies per autor. 
- En cas d’haver participat en altres Fires, una fotografia de l’espai expositiu. 
- Una fotografia de l’autor i una fotografia d’una peça. Aquestes dues imatges serviran per fer la difusió
corresponent, acceptant-ne la seva reproducció i citació dels seus noms en tots aquests actes, mitjans
de comunicació, suports impresos i digitals o pàgines web que els organitzadors considerin oportuns,
sense poder reclamar cap quantitat en concepte d’imatge. 
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- El currículum de l’autor. En cas de presentar-se en grup, caldrà presentar el currículum de cadascun dels
membres. 
- Carnet d’Artesà 
- Document que acrediti la condició d’autònom. Pot ser el darrer pagament del rebut a la Seguretat Social o
el model de presentació d’alta en activitat 037 de l’Agència Tributària. 
 
10. Criteris de valoració i ponderació de les sol•licituds  
10.1. Entre totes les sol•licituds presentades, la Regidoria de Cultura i Festes, selecciona els ceramistes
que participen en el FangArt. 
10.2. La resolució d’aquesta selecció es comunicarà per correu electrònic als beneficiaris en un termini
màxim de deu dies a comptar des del dia de la reunió.  
10.3. Per a les sol•licituds presentades de forma incompleta o errònia, s’estableix un termini de 10 dies
hàbils, a partir del requeriment de l’Administració, per resoldre les diferències o adjuntar els documents
pertinents. Un cop superat aquest termini sense resoldre el requeriment, es declararà la sol•licitud
desestimada.  
 
11. Òrgans competents per a la instrucció i la selecció 
11.1. L’òrgan instructor i competent responsable serà la Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament del
Vendrell, que resoldrà qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. 
11.2. L’òrgan que farà la selecció serà un comitè organitzador format per:  
- El/la regidor/a de Cultura i Festes 
- En/una tècnic/a de Cultura 
- El/la responsable de la Sala Portal del Pardo 
- El/la professor/a de l’Aula de Ceràmica o un ceramista 
- El/la responsable del FangArt. 
- El Comitè organitzador seleccionarà un màxim de 30 expositors. Valorarà la qualitat de les obres i la
diversitat d’entre les sol•licituds presentades. El veredicte serà inapel•lable.   
- El Comitè organitzador es reserva el dret d’excloure els expositors que no exposin les obres prèviament
seleccionades. 
 
12. Acceptació de les bases 
La participació al FangArt pressuposa l’acceptació de les bases. L’organització es reserva el dret de
modificar o complementar aquesta normativa per al bon funcionament del Festival.  
Qualsevol aspecte que no estigui recollit en aquestes bases, l’organització el resoldrà de la manera que
cregui més adequada pel desenvolupament de la Fira en atenció a la normativa subsidiària d’aplicació i els
usos i costums de l’art ceramista. 
 
13. Règim jurídic supletori 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són també d’aplicació el RD 
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament i la Llei 39/2015 i
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, i altra legislació concordant. 
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