
Instal·lacions
artístiques a
l'espai públic



CONVOCATÒRIA

S’obre una convocatòria pública per a artistes
residents a Catalunya per la realització d’una
instaŀlació a l’espai públic exterior.

Es pot presentar un artista o un coŀlectiu d’artistes.

REMUNERACIÓ

Es farà una reserva de 2.000€ per a cada projecte
seleccionat, que inclouen els conceptes d’honoraris i
materials per la realització de la instaŀlació.

A l’import a percebre s’hi aplicaran les retencions d’IRPF,
costos de Seguretat Social, drets d’autor (si s’escau) i
altres impostos o retencions corresponents segons la
legislació vigent.



Espais disponibles:

- Inici de la Rambla (té punt de llum) 
- Espai central de la Rambla
- Punt de trobada de la Rambla (té punt de llum) 
- Plaça de les Voltes d’en Rosés (té punt de llum)
- Pont de Ferro de Girona

Aspectes a tenir en compte:

- Es valoraran les instaŀlacions realitzades amb materials
naturals i de rebuig.
- Es prioritzaran les instaŀlacions voluminoses que
ocupin un espai mínim de 3x3m.
- Inundart NO es fa càrrec de les despeses de transport,
de materials, ni dietes.
- La convocatòria pot quedar deserta.

Cal presentar a info@inundart.org:

- Dossier que especifiqui mides i necessitats tècniques  
i una foto en HORITZONTAL de la instaŀlació.
- Portafolis del projecte artístic i/o projectes relacionats
amb instaŀlacions a l’espai exterior.
- Fotocòpia de DNI
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LLETRA PETITA

L’organització no es responsabilitza de les necessitats tècniques
que no es demanin en el dossier que s’entrega amb la inscripció
i que no hagin estat aprovades en la resposta d’acceptació del
projecte (s’intentarà donar cobertura a totes les necessitats
tècniques sol·licitades i en cas que no sigui possible es
comunicarà en l’aprovació de la proposta).

Els/les artistes són responsables de la retirada de tot rastre o
residu que la seva obra pugui generar a l’entorn natural i urbà.

Els/les artistes es comprometen a deixar l’espai (interior o
exterior) en les mateixes condicions en què se’l van trobar.

L'ingrés de la dotació econòmica només es farà efectiu quan el
festival hagi rebut les subvencions pertinents.

L’organització no es fa càrrec del transport dels artistes, com
tampoc de les seves obres.

Tots/totes els/les artistes acceptats hauran d’omplir un
formulari d’alta de creditor on es recolliran les dades
necessàries per a la redacció del contracte de participació, a
partir del qual es farà la retribució corresponent i
s’especificaran les obligacions de les parts en el marc de la
normativa vigent en matèria de remuneració econòmica de
serveis, impostos associats i Seguretat Social.

La participació de tots/totes els/les artistes es considerarà com
a confirmada a partir de la signatura del contracte.

La inscripció dona lloc a la plena acceptació de les bases de la
convocatòria.

 
 



COL·LABORA


