
BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC 
“MES DE L’ALBERCOC PORRERES 2021”

1. Objecte del concurs
Aquest concurs de fotografia està promogut per l’Àrea d’Agricultura i Comerç i
l’Àrea  de  Participació  Ciutadana,   de  l’Ajuntament  de  Porreres,  i  té  com  a
objectiu  principal  descobrir,  reconèixer  i  promocionar  el  producte  local  de
l’albercoc al nostre poble, en especial el seu cultiu, la seva comercialització i la
tradicional tasca del sequer. D’altra banda, també té com a objectiu promocionar
els participants i les seves obres. 

2. Participants
És un concurs obert a totes les persones majors de 16 anys. Els/les participants
que siguin menors d’edat hauran de comptar amb el consentiment exprés dels
seus pares, mares o tutors legals. La participació en aquest concurs és lliure,
sense despeses d’inscripció.

3. Temàtica
La temàtica del concurs  es basarà amb tots els recursos agrícoles comercials
de l’albercoc i  el seu valor social i mediambiental d’aquest producte local.
Així,  únicament  s’admetran  fotografies  preses  dins  el  Terme  Municipal  de
Porreres.

4. Nombre d’obres
El nombre màxim d’obres a presentar per participant serà de 3, realitzades amb
qualsevol tècnica fotogràfica, en color o blanc i negre. Hauran de ser originals i
inèdites, no s’admetran obres que hagin sigut premiades en altres concursos o
exhibides públicament. Però sí que podran presentar fotografies preses en altres
anys i que no hagin estan ni premiades ni publicades. El nombre màxim d’obres
premiades  serà de tres.

5. Limitacions tècniques
Únicament  s’admetran  fotografies  en  format  horitzontal.  L’arxiu  de  cada
fotografia haurà d’estar en alta resolució, en format JPG.

6. Criteris de valoració de les obres
No  s'acceptaran  imatges  que  no  reuneixin  un  mínim  de  qualitat  o  amb
continguts contraris a la legalitat vigent i a aquestes bases. El jurat valorarà la
idea expressada per l'obra pel que fa als objectius del concurs, així com la seva
qualitat fotogràfica.

7. Condicions de presentació de les obres
Únicament  s'admetran  obres  en  format  digital,  que  es  remetran  per  correu
electrònic  a  l'adreça:  porreres@porreres.cat indicant  "CONCURS  MES  DE
L’ALBERCOC 2021" a l'assumpte, i adjuntant el següent:
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1. Les fotografies que es presenten a concurs.
2. La fitxa d’inscripció correctament emplenada (vegeu document annex a 

les bases).
3. En el cas de menors d’edat, consentiment exprés dels pares, mares o 

tutors legals.
4. Si escau, declaració responsable de tenir el consentiment de les 

persones que apareixen a les fotografies i que són fàcilment 
identificables.

La persona participant podrà presentar les seves fotografies, fins a un màxim de
TRES,  en  diferents  enviaments  o  també  mitjançant  wetransfer.  A  partir  del
segon enviament, no caldrà adjuntar la fitxa d’inscripció al concurs.

8. Termini de presentació de fotografies a concurs
El termini per a la presentació de les obres començarà a partir de dia 1 de juny
de 2021 i finalitzarà el dia 21 de juny de 2021; es prendran com a referència
l'hora i la data d'enviament que apareguin en el correu electrònic pel qual es
remeti la sol·licitud de participació.

9. Jurat
L’Àrea d’Agricultura, Comerç i l’Àrea de Participació Ciutadana designaran un
jurat format per un funcionari de l’Ajuntament de Porreres i persones expertes,
relacionades o representatives de l'àmbit professional relacionat amb la temàtica
que  planteja  el  concurs,  amb  la  finalitat  de  valorar  i  seleccionar  les  obres
presentades. 

Els  membres  del  jurat  no  coneixeran  l’autoria  de  les  fotografies  a  valorar.
Aquestes els seran presentades sense cap dada associada.

La decisió del jurat determinarà les tres millors fotografies. 

El  veredicte  del  concurs  es  produirà  dins  dels  3  dies  hàbils  posteriors  a  la
finalització  del  termini  d'admissió  de  les  obres.  La  decisió  del  jurat  es
comunicarà directament a les persones premiades i seguidament es publicarà a
la pàgina web i xarxes socials de l’Ajuntament de Porreres.

10. Premis
S'atorgaran  TRES  premis,  que  es  corresponen  amb  cadascuna  de  les
fotografies premiades, i consistirà en: 

Primer premi: un val per anar a menjar a qualsevol restaurant de Porreres fins a
un màxim de 6 persones, fins un import màxim de 25 € per persona (total 150€)

Segon premi: un val per anar a menjar a qualsevol restaurant de Porreres fins a
un màxim de 4 persones, fins un import màxim de 25 € per persona (total 100€)

Tercer premi: un val per anar a menjar a qualsevol restaurant de Porrers fins a
un màxim de 2 persones,  fins un import màxim de 25 € per persona (total 50€)

Tots els participants tindran com a obsequi un lot de productes d’albercoc.



Podrà  tenir  lloc  un  acte  públic  de  lliurament  de  premis,  en  la  data  que  es
determini, a què es convidarà a assistir les persones premiades o, si escau, un/a
representant que les substitueixi.

11. Consultes
Per a aclariments o consultes pel que fa al concurs les persones interessades
es poden dirigir al telèfon 971647221 o a l’adreça electrònica:

porreres@porreres.cat 

12. Consideracions generals
El fet de presentar-se al concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases.
El jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna
o buit, d’acord amb la seva finalitat. L’Ajuntament de Porreres queda facultat per
resoldre qualsevol cas que no hi estigui previst. 

13. Codi ètic i drets d’autor
Els/les concursants es responsabilitzaran de la no-existència de drets a tercers i
de tota reclamació per drets d'imatge sobre les seves obres. L’Ajuntament de
Porreres  no  es  responsabilitza  de  l’incompliment  d’aquests  requisits  ni  del
contingut de les obres presentades, queda eximit de tota responsabilitat enfront
de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió i
deriva la dita responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a. Els autors/ores
mantindran  els  seus  drets  sobre  les  fotografies  presentades,  però  cedeixen
gratuïtament  els  drets  de  reproducció,  distribució,  comunicació  pública  i
transformació a l’Ajuntament de Porreres, en exclusivitat per a la seva futura
difusió.

L’Ajuntament  de  Porreres  es  reserva  el  dret  d’utilitzar  les  fotografies
presentades al concurs, per organitzar una exposició per la Diada de l’Albercoc. 

També podrà utilitzar aquestes fotografies per il·lustrar els programes de les
Festes Patronals i altres publicacions de caràcter institucional i promocional del
municipi.  D’aquesta  manera,  totes  les  fotografies  presentades  al  concurs
formaran part del Banc d’Imatges de l’Ajuntament. Així doncs, la presentació de
les  fotografies  implica  en  tot  cas  l’acceptació  d’aquestes  bases  i,  en
conseqüència, la cessió dels drets d’explotació.
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS FOTOGRÀFIC  “MES DE 
L’ALBERCOC PORRERES 2021”

amb   DNI                                     ,   amb   domicili   amb   efectes   de   notificacions   a

           , telèfon de contacte                                                 i adreça de correu electrònic
                                                                            .

SOL·LICIT:

- Participar  a  la  convocatòria  de  premis  concurs  fotogràfic  “MES  DE
S’ALBERCOC PORRERES 2021”.

A tal efecte,

DECLAR:

- Conèixer i  acceptar les condicions del concurs descrites en les bases
tècniques i administratives que regeixen dita convocatòria, complint les
condicions exigides per a la participació, per la qual cosa declar que la
fotografia o fotografies presentades són originals i han estat preses per
mi.

- No incórrer en cap de les circumstàncies recollides a l’article 13 de la Llei
38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  relatiu  a  les
prohibicions per obtenir la condició de beneficiari/ària d’una subvenció.

Porreres,   de                                    de 2021

Signat:
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