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Bases convocatòria Concurs fotogràfic “Burjassot Turístic 2018” 

(termini de presentació ampliat) 

Del 3 al 18 de maig de 2018 

 

OBJECTE: 

L’objecte del present concurs fotogràfic «Burjassot Turístic 2018», organitzat per la 

Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Mercats, és potenciar els 

recursos patrimonials així com posar en valor el patrimoni natural, ambiental, 

històric, urbà i d’horta de Burjassot. Es pretén potenciar els llocs emblemàtics de 

Burjassot i donar a conèixer el patrimoni local a la ciutadania de Burjassot, així com 

promocionar la imatge del nostre poble. 

La temàtica i el lloc o objecte fotografiat serà necessàriament de Burjassot. 

El concurs fotogràfic serà gestionat a través de l’empresa pública municipal CEMEF 

SLU. 

 

CATEGORIES: 

- Una única categoria: Qualsevol persona  major d’edat. Ús de càmeres digitals, de 

qualsevol marca i model, sempre que tinguen un format compatible per l’extracció 

del material gràfic en format Raw. 

 

 EXCLUSIONS: 

No podran participar en la present convocatòria: 

 Els empleats municipals que tinguen relació amb de la Regidoria de Promoció 

Econòmica, Comerç, Mercats i Turisme. 

 Menors d'edat. 

 Càrrecs públics de l'Ajuntament de Burjassot. 

 Amb caràcter general, les persones físiques, jurídiques o entitats, que 

complint els requisits específics de participació , estiguen sotmeses en alguna 

de les causes de prohibició per a obtindre la condició de beneficiari que 

establix l'article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de 

Subvencions. A este efecte, els participants hauran de presentar declaració 

responsable de no trobar-se sotmès en cap de les prohibicions previstes en 

l'esmentat article. 



BASES CONVOCATORIA  “BURJASSOT TURÍSTIC 2018”.  REGIDORIA DE TURISME 

Pàgina 2 de 4 
 

Amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de concessió dels premis 

l'Ajuntament de Burjassot realitzarà les comprovacions oportunes de què els premiats 

i premiades es troben al corrent en el compliment de les dites obligacions. 

 

ENTREGA DE MATERIAL I PROCEDIMENT: 

Els i les participants han d’enviar un màxim de 2 fotografies individuals, en suport 

físic cartró ploma o equivalent, preparades per ser exposades. 

El tamany de les fotografies serà 20x30 cm, totes iguals. El lliurament es realitzarà 

en mà en sobre tancat, i junt a una instància, a la atenció de la Regidoria de 

Promoció Econòmica, - Sr. Ángel Martí-, al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de 

Burjassot, Pl. Emilio Castelar, 1 (46100) Burjassot. 

Cada sobre tancat haurà de dur un codi identificatiu de la fotografia i un títol, i 

hauran d’anar acompanyades d’un document apart, dins d’altre sobre, on 

s’especificarà el codi identificatiu, el títol de la fotografia i les dades de la persona 

participant (nom, cognom, nº de DNI, adreça postal, correu electrònic i telèfon). 

No s’admetran fotografies amb manipulació digital, més enllà del revelat, ni tampoc 

collage o cap composició en format vídeo o altres formats no descrits en les bases. 

Les guanyadores i guanyadors hauran de personar-se amb el RAW per la seua 

comprovació, així com el TIFF en màxima qualitat. 

 

PREMIS: 

Els premis seran en metàl·lic. I seran els següents: 

1r premi  400 € 

2n premi:  300 € 

3r premi:  200 € 

1r accèssit:    50 € 

2n accèssit:    50 € 

3r accèssit:    50 €  

 

RESSOLUCIÓ: 

El material serà avaluat per un tribunal format per 5 persones expertes i 

independents i presidit pel Regidor de Turisme, Roc Senent, que tindrà veu, però no 

vot. L’acta del tribunal serà pública. S’escolliran 50 fotografies finalistes i entre elles  



BASES CONVOCATORIA  “BURJASSOT TURÍSTIC 2018”.  REGIDORIA DE TURISME 

Pàgina 3 de 4 
 

es triaran 3 accèssits i 3 guanyadores. Algú dels premis pot quedar desert El veredicte 

del jurat serà inapel·lable.  

 

TERMINIS: 

El termini per lliurar el material gràfic serà entre el tres d’abril i el 18 de maig de 

2018. 

El jurat rebrà el material i de manera anònima, avaluarà la qualitat dels materials 

durant 15 dies naturals. 

Un cop les persones guardonades amb premi o accèssit siguen notificades, hauran de 

personar-se amb el format RAW i amb el TIFF en màxima qualitat per les 

comprovacions durant els 15 dies naturals posteriors a ser notificades. La notificació 

podrà ser via correu electrònic. 

 

EXPOSICIÓ: 

Amb les 50 fotografies finalistes es realitzarà una exposició a la planta baixa de la 

Casa de Cultura de Burjassot durant el període del 20 al 30 de juny de 2018. 

L’exposició s’inaugurarà el dimecres 20 de juny de 2018, a les 19 hores, obrint-se el 

sobre amb l’acta del jurat i es donaran a conèixer el nom dels premiats i premiades i 

es repartiran els premis. A la inauguració de l’exposició  estaran convidats tots els i 

les artistes participants. 

 

DRETS D'IMATGE I PROPIETAT: 

 Els fotògrafs que es presenten mantindran el copyright de les seues imatges. 

No obstant, la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Burjassot es reserva 

l'opció d'utilitzar les imatges guanyadores i accèssits del concurs per fer 

campanyes de turisme i promoció de Burjassot durant un període màxim de 5 

anys. 

 L’Ajuntament de Burjassot tindrà dret d’exposició de les fotografies finalistes 

sols durant l’exposició esmentada a l’apartat anterior, amb excepció de les 

fotografies guanyadores i accèssits, tal i com detalla el punt anterior.  

 L’Ajuntament de Burjassot té l’obligació d’esmentar a l’autor o autora de les 

fotografies finalistes a l’exposició, així com cada cop que utilitze una imatge 

guanyadora per qualsevol campanya. 

 No obstant això, l’Ajuntament de Burjassot, sempre comptant amb el permís 

exprés del propietari o propietària de la fotografia, es reserva el dret 

d’utilitzar qualsevol fotografia participant en el concurs, per campanyes de 

turisme o de publicitat de Burjassot, sense objecte comercial.  

 L'autor o autora es fa càrrec de totes les responsabilitats derivades de 

possibles reclamacions per tercers, relatius i no limitats a drets de propietat 
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intel·lectual i drets d'imatge sobre les fotografies i/o reclamacions realitzades 

pels subjectes protagonistes del reportatge, bé siguen persones físiques o 

jurídiques, exonerant a l'organització i a les persones que ho componen de 

qualsevol tipus de responsabilitat derivada d'això. 

 El fotògraf o fotògrafa garanteix que és titular dels drets del material que 

presenta a la convocatòria i es fa completament responsable de les 

reclamacions que en qualsevol moment pogueren realitzar-se sobre l'autoria i 

originalitat dels treballs i sobre la titularitat dels drets sobre els mateixos. 

També es fa responsable dels permisos de drets d'imatge de les persones 

retratades. 

 Als efectes de la comunicació pública de les fotografies guanyadores, inclosa 

la seua posada a disposició en Internet, els autors i autores guardonades 

cediran els drets d'explotació per a ús promocional, no comercial, relacionat 

amb el premi atorgat per l'Ajuntament de Burjassot de forma gratuïta i en 

règim de no exclusiva per a tot el territori estatal, per una duració 

il·limitada. 

 L'autor o autora mantindrà indemne a l'Ajuntament de Burjassot de qualsevol 

tipus de responsabilitat derivada de la difusió de l'obra guardonada i, 

particular però no limitadorament, derivada de propietats intel·lectuals i 

drets d'imatge de qualsevol tercer.  


