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XV BECA “FUNDACIÓ PRIVADA DURAN&MARTÍ”
PER AL PERFECCIONAMENT I AMPLIACIÓ
D’ESTUDIS ARTISTICS

CONVOCATORIA ANY 2017
La Fundació Privada Duran&Martí, convoca, d’acord amb les següents bases, una beca
per al perfeccionament i ampliació d’estudis artístics, preferiblement en les seves
especialitats de música, arts plàstiques, arts audiovisuals, arts escèniques, fotografia,
disseny i qualsevol altre tipus d’art de caire creatiu. Aquestes beques seran destinades a
estudis que exigeixin desplaçaments fora de les Terres de l’Ebre.

BASES
BECA PER AL PERFECCIONAMENT I AMPLIACIÓ D’ESTUDIS
ARTISTICS
1.- Objecte.
Aquesta convocatòria està destinada a la concessió d’una beca per al perfeccionament i
ampliació d’estudis artístics, preferiblement en les seves especialitats de música, arts
plàstiques, arts audiovisuals, arts escèniques, fotografia, disseny i qualsevol altre tipus
d’art de caire creatiu, durant el curs acadèmic 2017/2018.
2.- Condicions.
La quantia de la beca serà d’un màxim de sis mil euros (6.000,00€) en funció del
pressupost del projecte presentat i el seu interès objectiu.
3.- Destinataris.
Poden optar a aquestes beques totes les persones físiques, nascudes o residents dintre
l’àmbit de les Terres de l’Ebre i la seva zona d’influència.
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4.- Sol·licituds.
Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant instància adreçada a la Fundació
Privada Duran&Martí, apartat de correus 142 de Tortosa, C.P. 43500.
5.- Documentació.
A les sol·licituds cal d’adjuntar la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI i del NIF del/la sol·licitant o sol·licitants de la beca. Donat el
cas de no ser nascut dintre l’àmbit de les terres de l’Ebre i la seva zona
d’influència, a més a més caldrà certificació de residència expedida per
l’ajuntament de la localitat.
b) Quan s’actuï en nom d’altri, una fotocòpia del DNI del/de la signant de la
sol·licitud i documentació acreditativa de la representació amb que actua.
c) Projecte en el qual es justifiquin els estudis a realitzar, amb referències
específiques sobre el lloc on es desenvoluparan els estudis, professorat, matèries,
nivells, metodologia, durada, pla de treball i resultats previstos.
d) Pressupost detallat del cost total dels estudis.
e) Currículum de la persona o persones sol·licitants, amb indicació dels estudis
realitzats, activitats professionals realitzades, i iniciació i experiència en la
matèria a perfeccionar o ampliar.
f) La Comissió executiva del Patronat de la Fundació Privada Duran&Martí podrà
requerir o convocar els/les sol·licitants per tal que facilitin qualsevol informació
o aclariment addicional que consideri necessari.
6.- Termini de presentació.
El termini de presentació de les sol·licituds serà fins al dia 11 de novembre de 2017.
7.- Tramitació.
La selecció de les sol·licituds presentades regulades per les presents bases correspon al
Comitè Executiu de la Fundació Duran&Martí, assistit d'un Consell Assessor constituït
expressament i format per especialistes en les matèries per a l’estudi de les quals se
sol·liciti beca.
8.- Criteris de valoració.
Les sol·licituds han de ser valorades partint de l’aplicació dels criteris següents:
a) Solvència personal i/o professional de la persona que formula el projecte.
b) Dificultat del projecte.
c) Coherència entre el projecte i la seva planificació efectiva.
9.- Resolució i notificació.
La resolució de la convocatòria correspon a la Comissió Executiva de la Fundació
Privada Duran&Martí. La resolució es notificarà a les persones interessades dintre els
noranta dies següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La beca
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es podrà declarar deserta a criteri de la Comissió Executiva de la Fundació Privada
Duran&Martí.
10.- Forma de pagament.
La quantia de les beques es pagarà en dos terminis i estarà subjecta a l'Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques, per tant els becats hauran d'acreditar la seva situació
fiscal una vegada comunicada la concessió de la beca i abans de procedir al pagament
de la primera meitat.
a) Una primera meitat, en el moment en què s'acrediti l'admissió i el començament
dels estudis per als quals es va sol·licitar la beca.
b) La segona meitat restant es comença a tramitar un cop es finalitzin els estudis i
prèvia justificació de les despeses, les quals s’hauran d’ajustar al projecte inicial.
c) Les acreditacions d'admissió, començament d'estudis i primer informe
d'avaluació hauran de presentar-se, si s’escau, en document oficial emès pel
Centre en el qual es gaudeix de la beca.
11.- Justificació.
El/la beneficiària de la beca han de formalitzar els justificants de despeses tenint en
compte les pautes marcades per la Fundació Privada Duran&Marti en el moment de
notificar-se la concessió de la beca.
12.- Altres obligacions dels/de les beneficiaris/àries.
a) La Fundació Privada Duran&Martí podrà requerir de l’adjudicatari/a de la beca
una prova documental, que acrediti l’admissió del sol·licitant en el Centre o
Institució on projecti realitzar el perfeccionament o ampliació dels seus estudis,
una vegada concedida la beca no es podrà canviar el destí sol·licitat. Així mateix
s’exigirà al becari que aporti una declaració en la qual indiqui de manera
expressa que les possibles ajudes o subvencions obtingudes per a la mateixa
finalitat que la beca o no s’han produït o no superen el cost de l’activitat i estada
en el destí sol·licitat.
b) Els adjudicataris de les beques hauran de començar els estudis, a molt tarda,
dintre del primer trimestre de 2018, desenvolupar ininterrompudament el
programa, atenint-se a la finalitat de la beca i presentar al termini del curs la
certificació, si s’escau, del centre o institució on els hagi desenvolupat, que
acrediti la feina realitzada, així com un informe detallat sobre el
desenvolupament dels estudis per als quals es va concedir la beca. Aquest
informe podrà ser requerit amb la periodicitat que estimi oportuna la Fundació
Privada Duran&Martí i amb independència de l'informe final del curs. Així
mateix els becaris estaran obligats a lliurar una obra, en els casos que la matèria
ho possibiliti, perquè formi part del patrimoni artístic de la Fundació Privada
Duran&Martí, o dur a terme una actuació gratuïta dins el programa que en el seu
cas realitzi la Fundació, i sempre que aquesta ho consideri necessari. En el
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suposat cas d'incompliment de la finalitat de la beca el becari estarà obligat a
reintegrar les quantitats percebudes.
c) El becari, en el cas de fer qualsevol tipus de difusió dels treballs derivats de la
realització dels estudis objecte d’aquesta beca, haurà de fer constar,
obligatòriament que els mateixos s’han realitzat amb la col·laboració de la
Fundació Privada Duran&Martí, mitjançant la concessió de la beca.
13.- Revocació.
La Fundació Privada Duran&Martí pot procedir a la revocació total o parcial de la beca
en els supòsits següents:
a) Incompliment de l’obligació de presentar els justificants dins del termini indicat
en la base 11.
b) En cas que s’apreciïn desviacions quant al projecte inicial presentat, amb
l’audiència prèvia de l’interessat/da.
c) Incompliment de la resta d’obligacions que preveuen aquestes bases.
14.- Els sol·licitants accepten les bases d'aquesta convocatòria, la seva interpretació i el
veredicte.
15.- La Comissió Executiva de la Fundació Privada Duran&Martí podrà declarar la
incompatibilitat de la beca amb el gaudiment simultani d’un altra, quan així ho
consideri oportú, en el mateix moment de la concessió.

