
                              

    

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2022  

  

OBJECTE:  

- Aquestes bases tenen com objecte regular la convocatòria del Concurs de 

Fotografia pel Calendari 2022.  
  

TEMÀTICA:  
- Es premiaran 12 imatges d’àmbit municipal i de temàtica lliure  (artístic, festiu, 

natura, cultura, patrimoni, civisme…).  
  

FINALITAT:    

- Les imatges premiades s’empraran en el calendari municipal de l’any 2022.    

  

PARTICIPACIÓ:   

- Obert a qualsevol persona, professional o aficionada, major de 18 anys. 

  

PREMIS:    
- 12 premis dotats amb 100 € cadascun en forma de vals de consum a establiments 

i restauració del municipi (fraccionats en quatre de 25 € per tal de facilitar-ne el 

bescanvi) i amb un any de validesa a partir del lliurament del premi. 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ:  

- És indispensable omplir totes les dades del Full d'Inscripció annex.  
  

INSCRIPCIÓ i ADMISSIÓ:    

- Inscripció gratuïta que prendrà vàlua quan es presentin les imatges amb el Full 

d’Inscripció seguint totes les indicacions. 

- Es rebran obres fins al 30 de juliol a les 24.00 h.  

  

UNITATS ADMESES:   
- Es poden presentar 3 fotografies com a màxim per concursant, de les quals només 

una pot ésser premiada. 

- En cas que no hi hagi suficients fotografies premiades de diferents autors, es podrà 

premiar més d’una fotografia per autor. 

  

REQUISITS:   

- No s’admeten fotografies ja presentades i/o premiades en anteriors edicions o altres 

certàmens. 

- Els autors renuncien als drets d’explotació de les imatges i permeten lú’s municipal 

d’aquestes, citant-ne l’autor.  

- Els continguts no poden vulnerar cap dret fonamental o suposar ofensius, 

discriminatoris o obscens. 



                              

    

- Les captures no poden fer publicitat de marques comercials, ni fomentar consum 

d’alcohol o substàncies no permeses.  

    

PRESENTACIÓ:     

- Fotografies en color 

- Format JPG, grandària mínima de 1500 x 1000 píxels. No superior a 5 MB 

- Alta resolució (300 pppi)  
- Orientació horitzontal  

- Cal que es trameti amb el Full d’Inscripció on constarà, a més de les dades 

personals, un PSEUDÒNIM, TÍTOL, LLOC, DATA DE LA CAPTURA i DESCRIPCIÓ 

- Les fotografies no han de portar signatura impresa, ni anar emmarcades.  
  

PARTICIPACIÓ:   

Via internet. Només s’accepten treballs enviats al correu electrònic i que adjunten el 

Full d’Inscripció, a: ajuntament@elcatllar.cat i facin constar: 

- A l'assumpte: CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2022  

- Al cos del missatge del correu, només ha de haver-hi el vostre PSEUDÒNIM, amb 

el qual garantim l’anonimat. 

- Com arxiu adjunt: la/es fotografia/es i el Full d’Inscripció especificant clarament 

el títol de cada fotografia amb breu descripció de la mateixa. 

  

ACCEPTACIÓ DE LES BASES:     

- La participació en el concurs suposa l’acceptació de cadascuna de les seves bases 

així com la resolució del Jurat, que serà inapel·lable. 

  

JURAT:  

- El Jurat estarà format pels regidors de l’Ajuntament del Catllar i professionals de la 

imatge o fotografia. 

 

PUNTUACIÓ: 

- Cada membre del jurat votarà per 12 fotografies. 

- Es farà el recompte de les fotografies més votades. 

- En cas de resultar classificades més d’una fotografia del mateix autor, s’escollirà la 

fotografia d’aquest autor amb més puntuació i les altres es treuran de les 

classificades. S’inclouran les següents fotografies més puntuades d’un altre autor no 

classificat, per tenir les 12 fotografies necessàries. 

- Si hi ha empat de puntuació entre diferents fotografies, es revisarà la puntuació 

donant més pes al vot dels professionals de la imatge o fotografia, per davant dels 

regidors membres del jurat. 

- Si persisteix l’empat, es pot fer una elecció a cegues amb les obres en qüestió.  

 

 

 



                              

    

 

VEREDICTE i LLIURAMENT DELS PREMIS:  

- La decisió del Jurat no podrà qüestionar-se legalment. 

- Es farà públic l’10 d’agost a través de la pàgina web i de les xarxes socials, prèvia 

comunicació als premiats. 

- El lliurament dels premis es farà efectiu el dia 13 d’agost a l’Ajuntament a les 17h. 

- En cas de modificació de les dates, es notificarà als interessats i se’n farà difusió. 

    

  



                              

    

ANNEX 

 

CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI DEL CATLLAR 2022 

 

 FULL D’INSCRIPCIÓ  (adjunteu-lo a la tramesa de les fotografies)   

    
  

Les dades recollides en aquest full seran tractades estrictament per a lú’s que han estat generades i en 

tot moment seran separades del tractament del Jurat.  

  

       NÚM. (a omplir per l’Administració):  

Si us plau, si ho empleneu a mà, feu-ho amb lletra entenedora:  
  

PSEUDÒNIM:  

  

NOM:  

  

COGNOMS:  

  

DNI:  

  

EDAT:  

  

TELÈFON:  

  

ADREÇA ELECTRÒNICA:  

  

ADREÇA FÍSICA:  

  

TÍTOL DE CADA OBRA:  

- 

- 

- 

  

LLOC I DATA DE LA CAPTURA DE CADA UNA:  

- 

- 

- 

 

BREU DESCRIPCIÓ DE  CADA UNA:  

- 

- 



                              

    

- 


