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CONCURS DE FOTOGRAFIA CENTENARI CASTELL D’ALAQUÀS  
BASES 

 
1. PARTICIPANTS  
Podrà participar en aquest Concurs de Fotografia Centenari Castell d’Alaquàs 
qualsevol persona major de 16 anys que presente fotografies pròpies que no hagen 
sigut premiades ni publicades. 
 
2. TEMA 
El tema del concurs és “Un Centenari per a la història”. Les instantànies han d’estar 
relacionades amb els actes del Centenari del Castell, sense limitació alguna de la 
creativitat.  
En qualsevol cas el tema haurà de ser clarament recognoscible i haver sigut preses 
durant la celebració dels actes del Centenari del Castell, des del dia 21 d’abril de 2018 
fins al dia 28 de febrer de 2019 ambdós inclosos. 
 
3. NORMES DE PARTICIPACIÓ 
1. Les fotografies podran ser en color o en blanc i negre, impreses sobre paper 
fotogràfic. La tècnica serà lliure. Les obres tindran un format màxim de 30 x 40 cm, el 
mínim serà lliure. Hauran d’anar muntades sobre suport de 40 x 50 de cartó, cartolina 
o semblant amb un grossor no superior a 3 mm.  
2. Cada autor podrà presentar fins a un màxim de quatre fotografies, bé en color bé en 
blanc i negre. Aquestes no hauran d’haver sigut premiades en cap altre certamen o 
concurs.  
3. L’organització podrà revisar i descartar les imatges que no tinguen relació amb la 
temàtica, que no reunisquen un mínim de qualitat o que puguen resultar de mal gust o 
ofensives. 
 
4. IDENTIFICACIÓ 
En cap de les fotografies podran aparèixer les dades identificatives de l’autor, havent 
de figurar en el revers de cada una un pseudònim junt amb el títol de la fotografia.  
Amb cada fotografia o conjunt de fotografies, s’adjuntarà un sobre tancat on ha de 
figurar en l’exterior el pseudònim de l’autor. En el seu interior figuraran:  
1. Les dades personals de l’autor (Nom i cognoms, DNI, adreça postal completa, 
telèfon de contacte i correu electrònic). 
2. Per a cada fotografia presentada, títol, data i lloc on va ser presa, descripció del seu 
contingut (màxim 5 línies) i característiques fotogràfiques de la imatge.   
3. La fitxa d’inscripció emplenada en totes les seues dades i firmada per l’autor.  
4. Fotocòpia del DNI o NIE. 
5. Cas de menors d’edat, autorització pare, mare o tutor legal per a participar en el 
concurs. 
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5. INSCRIPCIÓ 
El termini de presentació de fotografies començarà el 4 de març i finalitzarà el 30 
d’abril de 2019. No obstant això, s’admetran els enviaments presentats amb aquesta 
data, degudament acreditats, en les oficines de correus i serveis de missatgeria o 
transport. Les fotografies hauran de ser enviades o entregades en mà, de dilluns a 
divendres en horari de 9 a 14 h i dijous de 16:30 a 19 h en la direcció següent: 

Ajuntament d’Alaquàs 
Departament de Cultura i Festes 

Centre Cultural L’Olivar 
C/ Mare Antonia Oviedo, s/n 
46970,  Alaquàs (València) 

 
Si són enviades per correu, les despeses correran a càrrec del participant. 
 
6. JURAT 
Hi haurà un jurat qualificador composat per 3 membres que seran persones 
acreditades amb àmplia experiència en la fotografia, podent ser professionals del món 
de la fotografia o pertanyents a associacions fotogràfiques. Els membres seran 
designats a l’efecte per l’organització i la seua identificació es farà pública el mateix dia 
del nomenament. 
El jurat, entre totes les fotografies presentades, realitzarà una selecció prèvia i 
d’aquestes se seleccionaran les obres premiades. El jurat es reservarà la facultat 
d’interpretació de les fotografies.  
El jurat podrà declarar el premi desert si així ho estima i es basa en la qualitat de les 
fotografies presentades. Qualsevol dubte que es poguera generar de les presents 
bases serà resolt pel jurat.  
 
7. VEREDICTE 
El veredicte es farà públic a través de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alaquàs, es 
comunicarà personalment als premiats i serà inapel·lable.  
 
8. PREMIS I ACTE DE LLIURAMENT 
S’estableixen els premis següents: 
 
Primer premi: 400 euros i diploma. 
Segon premi: 250 euros i diploma. 
Tercer premi: 150 euros i diploma. 
Quart premi: 100 euros i diploma. 
Cinqué premi: 50 euros i diploma. 
Sisé a desé classificat: Accèssit (diploma). 
 
Un mateix autor no podrà rebre més d’un premi. 
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A l'import de cadascun dels premis i obres comprades se li aplicaran les retencions 
previstes en la vigent legislació tributària. 
Els premiats hauran de cedir a l’Ajuntament d’Alaquàs, els drets de propietat 
intel·lectual arreplegats en l’article 17 del Text Refós de la Llei de Propietat 
Intel·lectual, segons el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril; en concret els de 
comunicació pública, reproducció i distribució de la seua obra. Per tant, quedaran a 
tots els efectes en propietat de l’Ajuntament d’Alaquàs, reservant aquest el dret 
d’exposar-les públicament i el de publicar-les en els suports que crega oportú.  
Els  autors de les fotografies participants seran plenament responsables que no 
existisquen drets de tercers de les obres presentades i es responsabilitzen de 
qualsevol reclamació per part de tercers respecte a drets d’imatge o qualsevol altre 
derivat de la Llei de Propietat Intel·lectual. Els autors premiats estan obligats a signar 
el seu treball. 
Els autors que resulten premiats estan obligats a presentar una còpia en format digital 
de la fotografia guanyadora amb una resolució mínima de 1.600 píxels en el seu costat 
menor. 
L’acte de lliurament dels premis es durà a terme dins dels actes de Festes Majors 
2019, coincidint amb la inauguració de l’exposició de les fotografies seleccionades per 
a la mateixa.  
 
9. EXPOSICIÓ  
Amb les fotografies resultants de la selecció prèvia realitzada pel jurat, es realitzarà 
una exposició en el Castell d’Alaquàs dins dels actes de Festes Majors 2019 on es farà 
referència expressa a l'autor. Els autors cediran els drets a l’Ajuntament d’Alaquàs per 
a aquesta exposició i per a tots els mitjans de difusió emprats d’aquesta exposició  
L’Ajuntament d’Alaquàs es reserva el dret de triar determinades fotografies, que podrà 
adquirir al seu autor, al preu de 30 euros cada una, amb l’objecte que passen a 
ampliar l’arxiu fotogràfic del Castell excepte els cinc primers premis. Els autors 
d’aquestes fotografies hauran de presentar una còpia digital en format JPG de cada 
una d’obres seleccionades, la resolució mínima de la qual serà de 1.600 píxels en el 
seu costat menor. 
 
10. DEVOLUCIÓ 
Les fotografies seleccionades no podran ser retirades de l’exposició fins a la seua 
clausura. Es fixa com a període per a arreplegar les obres a partir de l’endemà de 
l’emissió del dictamen del jurat fins a un mes després de la data de finalització de 
l’exposició, sense que l’organització incórrega en cap responsabilitat, en els supòsits 
de pèrdua o deteriorament. 
 
La retirada de fotografies es realitzarà personalment en el Departament de Cultura i 
Festes, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h i dijous de 16:30 a 19 h. En cas de 
presentació per via postal, el participant que haja sol·licitat expressament la devolució 
de les seues obres haurà de remetre juntament amb aquestes un sobre prefranquejat 
que possibilite l’enviament. 
 
Les obres que no s'arrepleguen en el termini indicat passaran a ser propietat de 
l'Ajuntament d'Alaquàs, i s’entén que els seus autors renuncien als seus drets sobre 
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aquestes.  
 
L’organització posarà la màxima atenció en la manipulació i conservació de les obres 
però no es farà responsable per pèrdues o danys patits durant l’exhibició, trasllat i 
manipulació. 
 
11. PROTECCIÓ DE DADES 
Les persones que participen en el concurs accepten i donen el seu consentiment 
perquè les dades sol·licitades per a participar en el concurs s’incorporen a un fitxer de 
titularitat de l’Ajuntament d’Alaquàs, per al desenvolupament del concurs i futures 
comunicacions, podent accedir en qualsevol moment per a modificar o esborrar 
qualsevol dada o el total dels mateixos, d’acord amb la Llei Orgànica sobre Protecció 
de Dades de caràcter personal (LOPD). 
 
 
12. PUBLICITAT DE LES BASES  
 
Les bases seran publicades en la pàgina web de l’Ajuntament d’Alaquàs, així com en 
qualsevol altre mitjà que permeta la màxima difusió de les mateixes.  
 
 
13. DISPOSICIÓ FINAL  
 
Totes les persones que decidisquen participar en aquest concurs han d’acceptar i 
complir aquestes bases. L’organització resoldrà les qüestions que no estiguen 
previstes. Per a resoldre dubtes relatius del present concurs es poden dirigir a 
cultura@alaquas.org. 
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