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BASES: V CONCURS DE FOTOGRAFIA “RETRATS DE FIRA” / FIRA TOTS SANTS 2018 

 

1. PARTICIPANTS 

Podran participar en el concurs quants fotògrafs, artistes i dissenyadors, nacionals i 
estrangers, estiguin interessats en el mateix, individualment o en equip. 

2. TEMA 

L’objecte de les obres haurà de ser la FIRA DE TOTS SANTS. Els treballs han de ser originals 
i inèdits, no havent sigut presentats en altres concursos i que no suposen, en tot o en part, còpia o 
plagi d’obres publicades, pròpies o d’altres artistes. Els seus autors seran responsables, davant 
l’Ajuntament, i davant tercers, del compliment de l’establert en aquestes bases. 

Les fotografies hauran de ser realitzades durant els dies de la Fira de la 672 edició, és a dir 
de l’1 al 4 de novembre de 2018. 

L’objectiu de les fotografies serà reflectir els diferents punts de vista que conformen la mostra: 
la tradició, la tecnologia, l’oci, el consum, la gastronomia, etc. 

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Les fotografies hauran de realitzar-se en JPEG a la màxima resolució que la càmera permet.  

• No s’admetran fotografies que: 

o Perjudiquen la imatge turística de la destinació. 

o Tinguen contingut pornogràfic, degradant, violent, o que, en general, siga contrari a la 
moral pública. 

o Perjudiquen els drets patrimonials de tercers. 

o No s’hagen realitzat al període de concurs. 

S’acceptaran tant fotografies d’un sol quadre (single frame) com fotografies panoràmiques. 

Les imatges digitals no hauran de portar cap tipus d’identificació del concursant ni marca 
d’aigua. 

El fotògraf serà el responsable últim del contingut de les imatges i de les possibles 
reclamacions de tercers per la seua publicació. 

4. PREMIS 

S’estableixen tres premis: 

1r. Premi: CAP DE SETMANA PER A DUES PERSONES. 

2n. Premi: “PREMI COMERÇ DE COCENTAINA”: XEC REGAL DE 75€ A GASTAR EN 
UN SOL ESTABLIMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE COMERÇ”. 

3r. Premi: SOPAR/DINAR PER A DUES PERSONES EN QUALSEVOL ESTABLIMENT  
D’HOSTALERIA DE L’ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I SERVEIS 
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5. PRESENTACIÓ 

L’últim dia per a realitzar les fotografies serà el 4 de novembre (dia en que finalitza la Fira). 

La data límit per a enviar les fotografies serà el 30 de novembre , fins les 14:00. Les mateixes 
s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça: retratsdefira@cocentaina.org. Tota fotografia 
que siga lliurada fora d’aquest termini quedarà automàticament fora de concurs. 

Cada participant podrà concursar amb un màxim de 3 fotografies  seleccionades per ell 
mateix. 

En el mail de lliurament haurà de contenir les següents dades: 

a. Nom complet. 

b. Correu electrònic. 

c. Telèfon de contacte. 

d. Població. 

6. JURAT 

La selecció i concessió del premi del concurs es realitzarà a proposta del jurat conformat pels 
membres del Consell de Fira, que estarà constituït de la següent forma: 

• President: Regidor Delegat de Fira 

• Vocals: un portaveu de cada grup polític local, així com un representant de comerç, 
l’associació de Veïns de Cocentaina. 

• Assessor/es professional/s que el Consell de Fira considere necessaris. 

• Secretari: tècnic municipal designat per la Regidoria de Fira. 

El jurat, en primer lloc, comprovarà una a una totes les fotografies presentades, per a verificar 
l’efectiu compliment de les condicions exposades a les presents bases i, en conseqüència, 
pronunciar-se sobre la seua admissió. 

El jurat podrà proposar que es declare desert el concurs, en cas de considerar que cap dels 
treballs presentats reuneix els mèrits suficients per a ser premiats.  

El jurat elevarà a la Junta de Govern Local la proposta del premi a atorgar, la qual serà l’òrgan 
competent per a resoldre la concessió del premi. La resolució de la Junta de Govern Local es farà 
pública, juntament amb els noms de les persones que ho composen, en el Tauler d’Edictes 
d’aquest Ajuntament, sense perjudici de la corresponent notificació al guanyador/es del concurs. 

7. TREBALLS PREMIATS  

Els treballs premiats quedaran en propietat exclusiva de l’Ajuntament de Cocentaina, podent 
ser reproduïts i fer d’ells l’ús que estime convenient, per a la promoció i difusió de la Fira, amb 
esment del seu autor/es. 
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8. TREBALLS NO PREMIATS  

Les fotografies no premiades també seran propietat a favor de l’Ajuntament de Cocentaina, 
qui podrà destruir-les o donar-los la destinació que considere més convenient o oportú, que podrà 
incloure la seua edició o impressió. 

9. PUBLICITAT  

La convocatòria i les seues bases es publicaran al BOP d’Alacant, en el Tauler d’Edictes i 
pàgina web d’aquest Excm. Ajuntament. Aquesta convocatòria s’anunciarà també a la premsa 
local. 

Els successius anuncis relatius al concurs es publicaran únicament al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament de Cocentaina. 

10. NORMA FINAL  

El fet de participar al concurs implica el coneixement i acceptació per tots el concursants de 
les presents bases. 

La Junta de Govern Local, a proposta del Consell de Fira, tindrà la facultat per a resoldre els 
dubtes que es presenten i prendre el acords necessaris per al bon ordre del concurs, en tot el no 
previst en aquestes bases. Per a açò, s’estarà al que es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, el seu reglament de desenvolupament i les Bases 
d’Execució del Pressupost Municipal. 

 

 

INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ DE LES OBRES AL DEPARTAMEN T DE FIRA VIA MAIL 

MAIL: retratsdefira@cocentaina.org 

TELF. INFORMACIÓ: 96559 0051 EXT. 264 / 274 

 


