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Dóna-li color
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BASES PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS
“GAMBA ROJA I DE TOTS ELS COLORS”

És un concurs de pintura dedicat a la gamba roja de Dénia, que és un símbol 
de la nostra ciutat i també de la nostra gastronomia. Se celebrarà el dia 11 de 
desembre, coincidint amb el Concurs Internacional de Cuina Creativa de la 
Gamba Roja de Dénia, a l’aire lliure, al carrer Marqués de Campo i en directe. 
Els artistes decoraran les escultures produïdes i instal·lades prèviament per 
l’organització. 

1. Objecte.
L’Associació  ADAMA (Associació d’Artistes de la Marina Alta), en col·laboració 
amb   l’Ajuntament de Dénia, convoquen el present concurs que té per objecte la 
selecció de les propostes creatives de deu artistes que, amb posterioritat, hauran 
de plasmar sobre les escultures amb forma de gamba instal·lades per l’organització 
al carrer Marqués de Campo.

2. Participants.
Podran participar artistes nacionals i estrangers, majors d’edat, amb independència 
que siguen novells o professionals.

3. Esbossos.
Cada artista podrà presentar un únic esbós.
Serà en paper, muntat sobre paspartú, de grandària A3 (42 cm x 29,7 cm).
El disseny que es presente ha de ser original i no podrà haver resultat finalista 
en edicions anteriors del certamen. Tampoc podrà haver sigut premiat en altres 
concursos.
El treball presentat no pot interferir en la propietat intel·lectual de tercers relativa a: 
marques, patents registrades, drets d’autor, i altres. 

4. Selecció d’esbossos i participants.                                                              
 Se seleccionaran un màxim de deu esbossos.
Els seleccionats hauran d’executar la seua obra en directe, el dia 11 de desembre de 
2021, en l’emplaçament del carrer Marqués de Campo assignat per l’organització, 
en horari de 10 a 17 h.
Cada obra estarà identificada amb un cartell en el qual figuraran el títol i l’artista.

5. Tema, tècnica i materials.
- El tema serà lliure.
- S’admetrà qualsevol tècnica artística, en blanc i negre o en color. Es poden pintar 
les gambes com es desitge, havent de mantenir la integritat estructural de cada 
peça per a no comprometre el seu equilibri.



- Les gambes seran pintades en totes les seues cares obligatòriament.
- No es podrà pegar ni caragolar cap mena d’objecte a l’escultura, és a dir, només es 
pot pintar.
- Cada artista haurà d’aportar els seus propis materials per al desenvolupament del 
projecte i seguir les prescripcions tècniques que figuren en el seu esbós. També 
portarà amb si plàstics de protecció per a no embrutar el sòl.
- En la realització de les obres no s’acceptaran logotips o missatges publicitaris ni 
corporatius.
- Es consideraran esbossos no adequats els relacionats amb violència, xenofòbia o 
qualsevol altra temàtica que el jurat considere que és inapropiada.

6. Presentació d’esbossos i admissió.
Els esbossos es podran presentar per correu postal o presencialment en:
Casa Municipal de Cultura de Dénia,  Plaça Jaume I, s/n. 03700, Dénia.
Tel. 96 578 36 56 / 659 23 56 68 (ADAMA)
El termini de presentació serà des de la publicació de les bases fins al dia 11 de 
novembre de 2021.

7. Identificació.
En el revers de cada esbós constarà el títol.
En un document adjunt figurarà la següent informació:
- Nom i cognoms de la persona autora.
- NIF.
- Adreça postal.
- Telèfon i adreça de correu electrònic.
- Què representa la gamba i en què s’ha inspirat.
- Quina tècnica o tècniques i materials té previst emprar.
L’esbós es ficarà en un sobre, que es tancarà, i en el revers del qual figurarà el títol.

8. Jurat
El jurat estarà format per una persona nomenada per l’ajuntament, una persona 
professional de disseny gràfic i una altra vinculada a les arts plàstiques; actuant com 
a secretari/ària un funcionari/ària municipal.
Les persones que formen part del jurat s’encarregaran de:
- La selecció dels esbossos participants.
- Comprovar el compliment de les bases.
- Visitar les obres el dia del concurs, designar la gamba guanyadora i donar a 
conéixer la fallada.
Les decisions del jurat seran inapel·lables.
El jurat podrà suspendre el concurs si determina que els esbossos presentats no 
reuneixen la qualitat artística suficient per a la seua execució en directe el dia del 
certamen. A més, el jurat podrà declarar desert el premi.



La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases 
i la conformitat amb les decisions del jurat.

9. Danys i extraviaments dels esbossos i les obres.
ADAMA  no es fa responsable dels danys o extraviaments que puguen patir els 
esbossos i les obres presentades. Els concursants poden assegurar, a càrrec seu, 
l’esbós presentat.

10. Retirada dels esbossos no seleccionats.
Els esbossos no seleccionats podran retirar-se pels concursants en el termini de 
quinze dies a partir de la decisió adoptada pel jurat. Si no ho feren en el termini 
establit per a això, l’organització entendrà que existeix una renúncia als mateixos 
i, en aquest cas, podrà disposar lliurement de les obres, sense reconéixer drets de 
reclamació o indemnització de cap classe.
La devolució dels esbossos es realitzarà a la Casa Municipal de Cultura de Dénia. 
Si alguna persona participant sol·licita el seu enviament postal, les despeses del 
mateix aniran pel seu compte.

11. Característiques tècniques de les gambes.
1. Material extern: polièster acabat en blanc setinat.
2. Altura: 1,5 m aproximadament pel que concerneix les gambes.
3. Gruix de secció:  30x30 cm.
4. Amplària màxima: 96 centímetres en l’arc de la gamba
5. Peana de 50X50 cm.

12. Premis
S’estableix un únic premi de 1.500 €
La persona premiada haurà d’acreditar estar al corrent de les seues obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social.
Aquesta quantitat estarà subjecta a l’IRPF, descomptant-se el percentatge 
legalment establert.

El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte que indique la 
persona interessada.

13. Exposició
Tots els esbossos admesos en el concurs es plasmaran en les escultures de les 
gambes. Les gambes romandran exposades al carrer Marqués de Campo, de l’11 
al 29 de desembre.

La gamba guanyadora es quedarà en propietat de l’organització, que la donarà als 
fons artístics de l’Ajuntament de Dénia, per a la promoció de la ciutat.



Les gambes no premiades seran reutilitzades per l’organització en les edicions 
posteriors del concurs.

14. Protecció de dades.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals.

La sol·licitud de participació en aquesta convocatòria indica consentiment exprés 
i inequívoc per al consegüent tractament de les dades personals de la persona 
sol·licitant. 

Les dades poden ser comunicades a les entitats intervinents en l’organització de 
l’esdeveniment i al jurat qualificador, així com publicades (incloent-hi imatges i 
enregistraments) en xarxes socials i mitjans de comunicació propis i generals.

Drets: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i 
(en el seu cas) retirada del consentiment prestat.


