
 

BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA DE L’AJUNTAMENT D’ALBESA 

 

1. Objectiu: L'objectiu del concurs és seleccionar diferents imatges destinades a 
convertir-se en fotografia promocional d’Albesa. Aquestes entraran a formar part de 
l’estoc de marxandatge de l’ajuntament, ja sigui en plataformes web, en format postal, 
o com a imatge impresa en altres formats.  
 

2. Participants: El concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica, major d’edat, 
que desitgi participar-hi. Cada concursant podrà presentar fins a cinc propostes, anant 
acompanyades cadascuna d'elles del seu respectiu pseudònim, tal i com s'explica a 
l'apartat quart d'aquestes bases. 
 

3. Propostes:  Les fotografies han de ser originals i fetes per la mateixa persona que es 
presenta al concurs. Poden ser en color, blanc i negre, i altres formats. La idea es que 
han de servir per utilitzar com a record d’Albesa, per tant, han de representar quelcom 
identificatiu del nostre municipi. El format pot ser en JPG o TIFF. Les fotografies han de 
tenir alta resolució (mínim 300 dpi).  
 

4. Presentació de propostes:  Les propostes s'hauran de presentar per correu electrònic 
a inscripcionsajuntament@albesa.cat .  

El termini d’admissió estarà obert des del 05/05/2020 al 15/05/2020.  Cada proposta 
s'haurà de presentar en suport digital. En el correu cal detallar nom i cognom del 
participant i telèfon.  

5. Criteris de valoració de les propostes:  El jurat prendrà les seves decisions amb total 
independència i en base als criteris de valoració que determinin, i que hauran de 
basar-se en criteris simbòlics de les propostes.  
 

6.  Jurat i veredicte:  Un jurat serà l’encarregat de seleccionar les imatges guanyadores 
del present concurs i estarà constituït representants d’entitats i associacions locals.  
Les funcions assignades al jurat són les que es detallen a continuació: 
-  L'admissió de les propostes presentades, mitjançant l'aixecament d'acta en la que 
figuraran, si s'escau, les propostes no admeses, detallant els motius de l'exclusió. 
 - La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les 
acompanyi.  
- Resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs.  
- La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el 
concurs.  

El veredicte del jurat es farà públic el durant el mes de Maig de 2020, anunciant-ho 
tant a la pàgina web del consistori com per les xarxes socials. També es contactarà 
personalment amb la persona seleccionada.  



El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves 
bases al qual hauran de presentar-se nous treballs.  

7. Premi: El premi consistirà en un  val per gastar en comerços i establiments locals. 
S’estableixen tres premis de: 
Primer premi:100 euros. 
 Segon premi:75 euros. 
Tercer premi:50 euros .  
Cada participant podrà presentar un màxim de 5 fotografies.  Els premis no són 
acumulables. 
 

8. Propietat intel·lectual: Les fotografies presentades quedaran en propietat exclusiva i 
permanent de l’Ajuntament d’Albesa, el qual tindrà completa llibertat per utilitzar-los.  
 

9. Acceptació de les bases:  La participació en el concurs porta implícit el coneixement i 
l'acceptació d'aquestes bases. 


