
 
 

 
  

 

 

  

BASES DEL XVI CONCURS DE FOTOGRAFIA AMATEUR DE MEDI AMBIENT 
Cornellà de Llobregat 2018 

 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
TEMA DEL CONCURS 
El tema del concurs és LA NATURA A CASA. L’objectiu d’aquest títol és fotografiar qualsevol 
aspecte natural present en les nostres llars.  
 
PARTICIPANTS 
Qualsevol persona que no sigui professional de la fotografia ni membre del Jurat d’aquest 
concurs. 
 
OBRES 
Les obres no podran haver estat ni premiades ni publicades prèviament 
 
TÈCNICA 
Podran presentar-se fotografies en color, en blanc i negre (monocromia) o virades. No s’admetrà 
cap fotografia que distorsioni la realitat. En cap cas s’acceptaran collages, canvis de lloc, 
clonatges, muntatges i/o fotografies pintades o manipulades digitalment que alterin el contingut 
de les imatges. No es permetrà manipulació llevat del canvi de mida, retall, il·luminació o 
enfosquiment selectiu i la restauració del color original de l’escena. Tampoc es podrà aplicar cap 
filtre d’efectes especials. 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ 
Es valorarà la qualitat tècnica, correcció  de la composició, harmonia dels colors, originalitat, 
atractiu de la imatge exposada i que sigui representativa dels ambients de Cornellà. 
 
JURAT 
El Jurat està integrat per les següents persones:  

- El president serà el Sr. Manuel Ceballos Morillo, Tinent d’Alcalde i Regidor de Territori i 
Sostenibilitat 

- La secretària del Jurat serà la Secretària General de l’ajuntament o persona en qui 
delegui. 

- David Calabuig, Tècnic de Medi Ambient 
- Penélope Cañizares. Tècnica de Cultura i Arts Visuals 
- Virgínia Vallvè. Cap del departament d’Estudis i Activitats Ambientals 

A més també hi formaran part només amb funcions estrictes de confiança i assessorament 
especial els següents experts en fotografia: 

- Luis Leandro. Guanyador de l’edició anterior del Concurs 
- Luisa Silva. Fotògrafa 
- Miguel Ángel Tabernero. Fotoperiodista 
- Antonio Moreno. Fotoperiodista 
- Joaquín Alcaraz. Fotògraf 



 
 

 
  

 

 

  

 
EXPOSICIÓ 
Es farà una exposició d’una selecció de les fotografies presentades en paper a la sala Raimón Llort 
de la Biblioteca Central del 5 de juny al 6 de juliol de 2018. Posteriorment es farà màxima difusió 
de les fotografies que hagin estat seleccionades segons el criteri del Jurat. 
 
DRETS D’AUTOR 
Les obres fotogràfiques realitzades i presentades són propietat dels seus autors. En participar en 
el XVI Concurs de Fotografia Amateur de Medi Ambient, l’autor autoritza a l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat a reproduir, publicar i comunicar al públic i, per qualsevol mètode, les 
fotografies seleccionades per a la realització de l’exposició, per a la possible publicació d’un 
calendari, així com per a la difusió i promoció relacionada amb el certamen. Per a qualsevol altre 
possible ús comercial que es pogués donar, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat contactaria 
amb l’autor de l’obra fotogràfica per acordar les condicions de l’ús. 
 
ALTRES CONDICIONS 
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. El Departament de Medi 
Ambient de l’Ajuntament i el Jurat del concurs atendran les reclamacions i/o suggeriments, així 
com qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases. El Departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat podrà publicar totes les fotografies presentades en 
qualsevol format, sense finalitat comercial, fent-hi constar sempre el nom de l’autor/a. 
 
OBRES 
Com a màxim s’admetran tres fotografies per concursant.  
 
FORMAT 
Les imatges s’han de presentar en dos formats: 
· En paper fotogràfic químic. La mida de les obres ha de ser de 18 x 24 cm, aproximadament. Les 
fotografies s’han de presentar obligatòriament amb suport de cartolina de color negre, que tingui 
un marge de 3 cm per cada costat. No s’acceptaran les fotografies presentades amb paspartú. Les 
fotografies que no presentin aquest format no seran acceptades. 
· En digital, concretament en format JPG amb una resolució mínima de 300 ppi. 
 
IDENTIFICACIÓ 
Al dors de la cartolina de cada fotografia s’haurà de fer constar el nom, adreça i telèfon de 
l’autor/a, el títol de l’obra, la localització de la fotografia, la data de la seva realització i una adreça 
de correu electrònic.  
 
TRAMESA 
Totes les fotografies s’han de presentar en format paper i format digital. Les fotografies en 
format paper s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, pl. 
de l’Església, 1, Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). L’horari de l’OAC és de dilluns a divendres, de 
08.30 a 14.00 h i de 16.30 a 19.30 h. Les fotografies en format digital s’han de presentar en un CD 
o DVD o a través del correu electrònic mediambientcornella@gmail.com, sempre indicant autor/a 
i títol. 
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Admissió d’obres: des del dia següent a la publicació d’aquestes bases en el BOP fins al dimecres 
23 de maig de 2018. 
 
PREMIS I RECONEIXEMENTS 
1r. Premi: 550 euros  
2n. Premi: 400 euros 
3r. Premi: 275 euros 
4t. Premi: 175 euros 
5è. Premi: 125 euros 
6è. Premi: 75 euros  
Als premis d’import superior a 300 euros se’ls practicarà la retenció d’IRPF que correspongui. 
Poden haver-hi 
mencions especials sense dotació econòmica. Els premis podran ser declarats deserts pel Jurat. 
Es lliurarà a tots els participants un diploma acreditatiu de la seva participació en el concurs. 
 
VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS 
El dimarts 5 de juny de 2018 a les 19 hores a la sala Raimón Llort  de la Biblioteca Central (C. 
Mossèn Andreu, 15). La decisió del Jurat es considerarà inapel·lable. 
 
DEVOLUCIÓ DE LES OBRES 
Les obres que no hagin estat premiades es retornaran als seus propietaris. 
 
PUBLICITAT 
Aquestes bases es publicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu Electrònica i 
es sotmetran  a informació pública per un període de 20 dies al taulell d’anuncis de la corporació i 
al BOP, fent-se referència d’aquest anunci al DOGC. 
 
Cornellà de Llobregat a 29 de març de 2018 


