BASES DELS PREMIS OMBÚ DE FOTOGRAFIA ANY 2021

Article 1 – Objecte
1. L’objecte de les presents bases és regular l’atorgament dels Premis Ombú de Fotografia de l’any 2022
per part de l’Ajuntament de Pineda de Mar i l’Associació de Fotògrafs de Pineda.
Article 2 – Tema
1. Les fotografies presentades hauran d'estar relacionades directament amb les activitats, situacions o
successos, territori, paisatge, i especialment a l'urbanisme i/o societat del municipi de Pineda de Mar,
ressaltant principalment, entre d'altres, aspectes urbans, monumentals, artístics, culturals, sociològics,
mediambientals o humans del municipi, especialment aquells que puguin resultar més sorprenents o
menys coneguts.
Article 3 – Participació
1. El concurs està obert a qualsevol persona que ho desitgi, sense cap límit d'edat. Atesa la voluntat
d’incentivar la participació local, s’establirà un premi destinat a tots els participants empadronats a Pineda
de Mar.
Article 4 – Nombre de fotografies a presentar
1. Cada participant podrà presentar un màxim de tres obres originals.
Article 5 – Format
1. S’enviaran les fotografies en format digital amb una resolució mínima de 2598px en el costat més petit
(2598x3465px, equivalent a 9Mpx) en format JPG.
Article 6 – Tècnica
1. Les fotografies, que hauran de ser preses obligatòriament a Pineda de Mar, podran ser en blanc i negre o
en color. La tècnica serà totalment lliure.
Article 7 – Termini i lloc de presentació

Plaça Catalunya, 1 – 08397 Pineda de Mar
Tel. 93 767 15 60 – Fax 93 767 12 12
www.pinedademar.org – ajuntament@pinedademar.org

[Pàgina 1 de 4]

1. Les fotografies es podran presentar des de l’1 fins el 21 de novembre de 2021.
2. Les fotografies s’hauran de presentar a través del portal www.fotografsdepineda.com i emplenar les
dades personals pertinents juntament amb les obres presentades.
Article 8 – Requisits de les obres presentades
1. Les obres han de ser originals.
2. Per poder fer efectiu el premi els/les guanyadors/es hauran d’estar al corrent de les obligacions amb
l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Article 9 – Criteris de valoració
1. Es valorarà la coherència del guió, la qualitat de la tècnica de la fotografia i la creativitat en el tractament
de la tècnica o la temàtica.
Article 10 – Jurat
1. El jurat estarà format pels membres següents, els quals tots gaudiran de veu i vot:
a)
b)
c)
d)

L’Alcalde o Alcaldessa de l’Ajuntament de Pineda de Mar.
El/la Regidor/a competent en l’àmbit de Cultura.
2 membres de l’Associació Fotògrafs de Pineda de Mar.
1 professional en l’àmbit de la fotografia.

2. El jurat actuarà amb la màxima llibertat i discrecionalitat i tindrà, a més a més de les facultats de
discernir el premi i emetre la resolució, les d’interpretar les bases i determinar les normes del seu
funcionament.
3. El/la portaveu del jurat és l’Alcalde o Alcaldessa de l’Ajuntament de Pineda de Mar, o persona en qui
delegui.
4. La resolució del jurat serà inapel·lable.
Article 11 – Premis
1. La dotació econòmica dels premis serà la següent:
Premi

Import
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1er Premi

500,00 €

2n Premi

300,00 €

3er Premi

150,00 €

Premi Vila de Pineda de Mar

150,00 €

Premi per votació popular

150,00 €

2. Cada participant només podrà accedir a un únic premi.
3. Els premis majors de 300,00 € se’ls aplicara la retenció de l’IRPF corresponent.
4. La convocatòria dels premis establirà la partida pressupostària corresponent.
Article 12 – Premi Vila de Pineda de Mar
1. En cas que cap dels premiats en la resta de categories sigui veí/ïna de Pineda de Mar, es concedirà el
premi «Vila de Pineda de Mar» a l’autor o autora de la fotografia més votada i que tingui la condició de
veí/ïna de la vila.
2. En cas que algun dels premiats sigui veí de Pineda de Mar, el/la següent amb més vots per votació
popular que tingui la condició de veí/ïna de la vila obtindrà el premi «Vila de Pineda de Mar».
Article 13 – Premi per votació popular
1.Les persones que desitgin participar en la votació del «Premi per votació popular» podran fer-ho del 17
de desembre de 2021 fins al 2 de gener de 2022, ambdós inclosos. Per fer-ho caldrà dipositar una única
papereta (on haurà d’indicar el seu NIF i el número de fotografia) per emetre el seu vot. En cas que s’emeti
més d’un vot únicament es comptabilitzarà la primera papereta que el jurat hagi comptabilitzat.
2. Per determinar el/la guanyador/a del «Premi per votació popular» el jurat en ple obrirà l’urna habilitada a
l’efecte en una data posterior al període esmentat a l’apartat anterior i es comptaran els vots emesos a
favor de cada número de fotografia i aquell que tingui majoria de vots resultarà el/la guanyador/a del premi.
Article 14 – Resultats i exposició
1. L’acte de lliurament de premis es farà el divendres 14 de gener de 2022, a la Sala d’Actes de l’Espai
Cultural i Participatiu Can Comas de Pineda de Mar a les 20:00h. Prèviament l’organització avisarà als
guanyadors.
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2. S’exposaran les 30 obres finalistes a l’Espai Cultural i Participatiu Can Comas de Pineda de Mar des del
17 de desembre de 2021 fins una data posterior al 9 de gener de 2022.
3. Les fotografies seran impreses per l’organització en format 30x40cm.
4. Totes les fotografies presentades (siguin en format digital o paper) passaran a formar part del fons
fotogràfic de l'Ajuntament de Pineda de Mar (Arxiu Municipal), tot i que la propietat de les mateixes
seguirà sent del seu autor. Això comporta que, si l'Ajuntament de Pineda de Mar vol utilitzar qualsevol
d'aquestes fotografies necessitarà, obligatòriament, el consentiment de l'autor. L'Ajuntament de Pineda de
Mar es compromet a citar sempre el nom de l'autor.
5. Els participants hauran d’acceptar aquestes bases.
6. L’organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases.
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