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BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC SANT JOSEP EN FORMA  

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

Amb motiu de la celebració del a III Setmana de l’Esport, el Departament d’Esports de l’Ajuntament 
de Sant Josep de sa Talaia ha convocat el I CONCURS FOTOGRÀFIC SANT JOSEP EN FORMA.  

L’esperit d’aquest concurs és destacar fotogràficament valors i emocions de la pràctica de l’activitat 
física i l’esport en qualsevol de les seves manifestacions.  

2. PARTICIPACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

2.1. Podran concórrer  a aquest certamen fotogràfic totes aquelles persones que ho desitgin, 
siguin professionals o aficionats. 

2.2. La participació al concurs significa l’acceptació de les bases del I Concurs Fotogràfic Sant 
Josep En Forma.  

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

3.1. Temàtica:  activitat física i esport en qualsevol de les seves disciplines dintre del municipi 
de Sant Josep de sa Talaia. 

3.2. Participació: cada concursant podrà presentar un màxim de dos fotografies pròpies en 
format digital.  

3.3. Tècnica i format: s’hauran de presentar obligatòriament en suport digital. Les fotografies 
hauran d’estar en format JPG, amb una resolució mínima de 300ppp (punts per polzada), 
una mida mínima de 3872 x 2592 i un pes màxim de 9 Mb. Tots els fitxers JPG hauran de 
tenir un nom al·lusiu a la fotografia (quedaran excloses aquelles fotografies que porten un 
nom generat automàticament per la càmera). Les obres han d’anar acompanyades d’un 
títol com a descripció de la imatge.  

4. PREMIS 

4.1. 1r premi: material esportiu valorat en 300 €.  
2n premi: material esportiu valorat en 200 €. 
3r premi: material esportiu valorat en 100 €. 

5. TERMINI, LLOC DE PRESENTACIÓ, LLIURAMENT DELS PREMIS  

5.1. El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 13 de desembre de 2022. 

5.2. Les fotografies s’enviaran per correu electrònic a poliesportiu@santjosep.org, amb 
l’assumpte I CONCURS FOTOGRÀFIC SANT JOSEP EN FORMA. El correu haurà d’anar 
acompanyat de la sol·licitud de participació amb les dades personals de l’autor o autora  
(Annex I).  

5.3. La resolució definitiva del veredicte serà:  

5.3.1. Comunicació a la pàgina web de l’Ajuntament el 15 de desembre i per correu 
electrònic a tots els concursants. El lliurament dels premis es farà a la Gala dels 



	

	Poliesportiu Can Guerxo. 07817 Sant Jordi de ses Salines.poliesportiu@santjosep.org   Tel. 971 308 286 
Piscina municipal de Sant Josep. 07830 Sant Josep de sa Talaia.piscina@santjosep.org Tel. 971 801 504 

Esports 
	

Premis Sant Josep En Forma a l’envelat municipal de Sant Josep el divendres 16 
de desembre.  

6. DRETS D‘AUTOR  

6.1. Les fotografies han de ser originals i exclusives dels autors.  

6.2. Els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i participació 
referents a les fotografies guardonades passen a ser de titularitat de l’Ajuntament. Els 
autors cedeixen aquests drets amb caràcter exclusiu, fins a domini públic i per a qualsevol 
país del món, i l’autor renuncia a rebre cap altra remuneració per a la utilització de l’obra.  

6.3. Els drets morals dels autors queden preservats.  

7. AUTORIA I RESPONSABILITAT 

7.1. La presentació de qualsevol fotografia, implicarà la presumpció d’autoria, amb les 
conseqüències de cessió de drets que consten en aquestes bases.  Serà responsabilitat de 
qui les hagi presentat qualsevol reclamació que pugui sorgir en relació amb l’autoria de 
les obres.  

7.2. L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia podrà repercutir contra qui les hagi presentat 
totes les quantitats que s’hagi vist obligat a satisfer amb motiu de reclamacions d’autoria 
de les fotografies presentades. Així mateix, es reserva el dret de reclamar, a més, els danys 
i perjudicis que s’hagin ocasionat per aquest fet.  

7.3. L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia es reserva el dret a expulsar un participant del 
concurs, en cas que es tinguin motius raonables que determinin que el participant ha 
infringit qualsevol dels temes i condicions de les presents Bases.  

7.4. S’haurà de complir amb l’establert a la legislació vigent i en especial a la Llei de propietat 
intel·lectual (Reial decret 1/1996, de 12 d’abril).  

8. CRITERIS DE CONCESSIÓ I JURAT 

8.1. Per tal de diversificar l’accés als recursos que es destinen al concurs, un participant no 
podrà rebre més d’un premi.  

8.2. La concessió del premi resta sotmesa a la presentació de les fotografies dins el termini 
establert.  

8.3. Es convocarà un jurat presidit per la regidoria d’Esports, una persona qualificada en 
activitat física i esport i una persona tècnica de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.  

8.4. El jurat seleccionarà 12 fotografies finalistes d’entre les quals s’escolliran les tres 
guanyadores.  

8.5. El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis en cas que cap de les 
fotografies presentades reuneixi els mèrits suficients.  

8.6. La resolució es farà pública al taulell d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant 
Josep de sa Talaia. 
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8.7. El jurat queda facultat per resoldre tots els dubtes que es presentin i podrà prendre, a 
més, les resolucions o acords necessaris per al bon ordre i funcionament del concurs.  

9. EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ 

9.1. L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia utilitzarà les fotografies premiades i les fotografies 
presentades al Concurs per organitzar, si s’escau, una exposició.  

9.2. Totes les fotografies presentades es publicaran en un espai web públic i xarxes socials.  

9.3. També podrà utilitzar aquestes fotografies per il·lustrar publicacions de caràcter 
institucional, així com cedir-les a altres entitats i institucions que l’Ajuntament consideri 
oportú, sempre citant la seua autoria i sempre amb finalitats excloses de lucre.  

9.4. La presentació de les fotografies implica, en qualsevol cas, l’acceptació d’aquestes bases 
i, en conseqüència, la cessió dels drets d’explotació sobre les obres per tal de reproduir-
les, distribuir-les i utilitzar-les públicament,  en i per qualsevol mitjà, en àmbit nacional i 
internacional, sempre citant la seua autoria i sempre amb finalitats excloses de lucre.   

9.5. La manifestació en el sentit de no acceptació de les bases implicarà l’expulsió del 
participant i com a conseqüència l’Ajuntament quedarà alliberat del compliment de 
l’obligació contreta amb aquest participant.  

10. DRET A LA INTIMITAT I PROTECCIÓ DE DADES 

Totes les fotografies han de respectar el dret a  la intimitat de les persones i a la pròpia imatge, d’acord 
amb la Llei orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar, i a la pròpia imatge. Els participants que presentin fotografies independentment del format, es 
comprometen a tenir el consentiment exprés de les persones que pugin veure afectats els seus drets a 
l’honor,  la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. En qualsevol cas, la responsabilitat recaurà 
en l’autor de la fotografia.  

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia és el responsable del tractament de les dades personals dels 
interessats i l’informa que aquestes dades seran tractades d’acord amb el que disposen les normatives 
vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). Aquest tractament es realitzarà per la gestió i 
aplicació de les bases del present concurs. Les seves dades es conservaran mentre existeixi un interès 
mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb 
mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total 
d’aquestes. No està previst comunicar les dades a tercers (excepte per obligació legal). Els participants 
garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades 
personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.  

11. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA 

Les bases es publicaran al tauler d’anuncis, a la pàgina web i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Sant 
Josep de sa Talaia.  
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ANNEX I 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL I CONCURS FOTOGRÀFIC SANT JOSEP EN FORMA. 

DADES DEL PARTICIPANT 
COGNOMS:   

NOM: DATA NAIXEMENT 

DNI, NIE, PASSAPORT:  

 
CONTACTE 
Telèfon: Correu electrònic:  

 
DADES IDENTIFICATIVES DE LES OBRES 
Títol  Lloc Data 
   

   

 
SOL·LICITA:  
Ser participant del I Concurs Fotogràfic Sant Josep En Forma de l’Ajuntament de Sant Josep 
de sa Talaia 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PARTICIPANT 
 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT, QUE:  

a) Accepta les bases de la convocatòria del concurs.  
b) Compleix amb els requisits exigits de la mateixa.  
c) Són certes les dades que consten en aquesta sol·licitud.  
d) Declara que les fotografies que presenta no han sigut premiades amb anterioritat.  

 

Sant Josep de sa Talaia, _____ de _______________ de 2022.  

Firma 

 

 

 


