
 

 

BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA “XERTA, EL MEU POBLE” 
 
 
Organitza 
 
Ajuntament de Xerta 
 
 
Tema 
 
Llocs i espais d’interès cultural, turístic i patrimonial de Xerta 
 
 
Finalitat 
 
La finalitat d’aquest concurs és la de disposar d’un fons fotogràfic dels llocs i espais 
d’interès cultural, turístic i patrimonial de Xerta per la seva explotació, no lucrativa i 
dirigida a la realització d'accions i/o actuacions relacionades amb la promoció del 
municipi a través de qualsevol mitja escrit o digital. Els llocs a fotografiar son els 
següents: 
 

1. Panoràmica de Xerta 
2. L’Assut 
3. Façana de l’església 
4. El Portal 
5. El pati Piqué 
6. La Capella de Sant Zeno 
7. El passeig del riu 
8. Les escoles 
9. Panoràmica del casal i la pista 
10. Horta de tarongers  
11. El safareig 
12. L’estació  
13. La via verda (pas per Xerta) 
14. L’Ajuntament 
15. Casa Pau 
16. Casa Navarro 
17. Casa Ceremines 
18. Casa Ravanals 
19. La Era 
20. L’embarcador 

 
 
Format 
 
Les fotografies hauran de ser en color, en format .jpg, amb una mida de 1500x2300 
píxels, un pes màxim de l’arxiu de 10 Mb i al menys 200 p.p.p. de resolució. 
 



 

 

 
Les fotografies poden ser preses amb qualsevol aparell fotogràfic (càmera analògica o 
digital, smartphone, tauleta, etc.). 
 
No s’admetrà cap fotografia que hagi estat manipulada (collage, acoloriment, edició amb 
filtres, etc.) ni alterada. Només s’admetran correccions del contrast, il·luminació, balanç 
de color, saturació, etc. 
 
Aquestes fotos no hauran d’incloure cap menció o reproducció d’imatges, nom, marca o 
altres signes distintius de tercers, ni obres creades per tercers, llevat que els participants 
disposin de les corresponents autoritzacions, llicències o permisos. 
 
Les persones autores que presentin obres en aquest concurs en tindran l’autoria 
reconeguda i, per tant, no hi podrà haver cap reclamació per drets de propietat 
intel·lectual. 
 
Les fotografies que puguin vulnerar drets personals i d’imatge o que puguin resultar 
ofensives, violentes, incendiàries, difamatòries o discriminatòries seran desqualificades. 
També aquelles que no s’ajustin a aquestes bases. 
 
 
Participants 
 
Els participants hauran de ser afeccionats o amateurs. Hi poden optar els nascuts i/o 
residents a Xerta, que hi tinguin la seva segona residència, o algun vincle familiar, a 
partir dels 16 anys. 
 
 
Lliurament de les fotografies 
 
Cada participant haurà de presentar una fotografia de cada lloc.  
 
Les fotografies, s'entregaran en un llapis de memòria que inclourà les 20 fotografies, 
dins d’un sobre tancat, i a fora s’hi haurà d’escriure un pseudònim.  
 
Dins al sobre, a més del llapis de memòria, també s´hi adjuntarà un altre sobre tancat 
dins el qual hi haurà el nom, telèfon i correu electrònic de l’autor/a. A fora també hi haurà 
escrit el pseudònim. 
 
 
Termini 
 
Les fotografies es podran presentar a l’Ajuntament de Xerta, en horari d’oficina, fins el 
14 d’octubre a les 14:00 h.  
 
 
Jurat 
 
El jurat estarà format per: 
 



 

 

L’Alcalde de Xerta 
La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Xerta 
Un membre del Centre Cultural i d’Esplai de Xerta 
Un expert en fotografia de les Terres de l’Ebre 
 
El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes 
bases, especialment la facultat - si ho consideren justificat - de declarar desert qualsevol 
premi. La decisió del jurat serà inapel·lable. 
 
 
Premis 
 
El jurat premiarà una fotografia de cada lloc. Cada fotografia serà premiada amb 10 
euros i cada participant podrà ser premiat per 1 o més fotografies. 
 
Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament dels premis mitjançant 
un correu electrònic i/o una trucada telefònica. 
 
El pagament dels premis es tramitarà un cop els premiats aportin les seves dades 
bancàries a l’Ajuntament de Xerta i es realitzarà mitjançant transferència bancària 
sempre de conformitat amb la normativa vigent. Tots els premis restaran subjectes a les 
retencions fiscals establertes per Llei. 
 
 
Destí de les fotografies 
 
Amb les 5 millors fotografies de cada lloc que escollirà el Jurat (o totes, si el pressupost 
ho permet) es farà una exposició la Sala Polivalent de l’Ajuntament durant les festes de 
Sant Martí.  
 
Els dies de l’exposició i del lliurament de premis es faran públics mitjançant bans, el 
programa de festes i les xarxes socials.  
 
Les persones guanyadores d’aquest concurs cedeixen gratuïtament i amb caràcter de 
no exclusivitat els drets patrimonials de la propietat intel·lectual sobre les fotografies 
premiades a favor de l’Ajuntament de Xerta per a la seva explotació en qualsevol format 
o suport, per a qualsevol sistema, procediment o modalitat existent i/o coneguda en 
l’actualitat. La cessió esmentada es fa als efectes de la seva explotació, no lucrativa i 
dirigida a la realització d'accions i/o actuacions relacionades amb la promoció del 
municipi. La cessió dels drets esmentats es fa per a tot el temps que tardin les fotografies 
a passar al domini públic i s’atorga per a l’àmbit territorial universal, inclosa l’explotació 
a internet i xarxes socials. 
 
 
Protecció de dades 
 
Denominació del tractament: Concurs de fotografia 
Responsable del tractament: Ajuntament de Xerta 
Finalitat: Gestionar el concurs de fotografia organitzat per l’Ajuntament de Xerta 
Legitimació: Missió d’interès públic. 



 

 

Destinataris: L’Ajuntament de Xerta 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les quan correspongui, oposar-se’n 
al tractament, sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, si s’escau. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre 
protecció de dades a la seu electrònica: protecció de dades  
 
 
Causes sobrevingudes 
 
A causa de les circumstàncies extraordinàries, l’organització es reserva el dret de 
modificar, revisar, suspendre o cancel·lar el concurs de fotografia, així com aquestes 
bases legals sense previ avís.  
 
 
Acceptació de les bases 
 
La participació en aquest concurs, pressuposa la total acceptació d’aquestes bases, la 
possible retirada de qualsevol fotografia per part del jurat i el veredicte del jurat. 
 


