
BASES DE LA IV EDICIÓ DEL CONCURS FOTOGRÀFIC “UNA ULLADA AL 
MILLARS” 

 

El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, d’ara endavant el 
Consorci, convoca la IV edició del Concurs fotogràfic “Una ullada al Millars”. 

Aquestes bases tenen com a objecte regular el procediment per a l’atorgament dels premis en 
metàl·lic. 

 

PARTICIPANTS 

La participació en aquest concurs és d'àmbit nacional i està oberta a tots els fotògrafs, aficionats 
o professionals, de la geografia espanyola. 
 
 
TEMA 

La temàtica del concurs és el Paisatge Protegit de la desembocadura del Millars. Per tant, pot 
presentar-se qualsevol fotografia realitzada dins dels seus límits, relacionada amb la flora, la 
fauna, el paisatge o qualsevol dels vessants naturals i culturals que el rodegen, en funció de les 
categories que es detallen. 

 

CATEGORIES 

El concurs comptarà amb tres categories, per la qual cosa en presentar les fotografies haurà 
d’especificar-se la categoria en què es vulga participar, són les següents: 

A) Fotografia paisatgística 

B) Fotografia històrica 

C) Fotografia crítica  

Tota manipulació o modificació de la imatge original ha de limitar-se a retocs mínims 
d'imperfecció i no pot en cap cas modificar el contingut de l'escena original. 
 
OBRES 

Les fotografies poden ser en blanc i negre, color o qualsevol altra tècnica fotogràfica. Cada 
concursant pot presentar un màxim de 3 fotografies. No es podrà presentar una mateixa fotografia 
en diferents seccions. 

Les fotografies estaran en format jpg, amb una resolució de 300 ppp i no superaran els 3 Mb.  No 
es permeten marques d’aigua ni signatures en les fotografies. 

No seran admesos els treballs que no complisquen aquestes condicions. 
 
PRESENTACIÓ 

Només s’hi podrà participar a través de la seu electrònica del Consorci: 
consorciriumillars.sedelectronica.es 

O mitjançant correu electrònic a la següent adreça: riumillars@gmail.com 

 
Cada fotografia es presentarà amb indicació del lloc del Paisatge Protegit on va ser presa. Seran 
originals i inèdites i no estaran a l’espera de decisió de jurat o hauran sigut premiades amb 



anterioritat en un altre concurs o certamen fotogràfic. 

 

IDENTIFICACIÓ 

Les fotografies han d’estar identificades amb el  títol, format (longitud per amplària) i la tècnica 
utilitzada. 

Les dades que s’hauran d’aportar juntament amb les fotografies són els següents: 

 Nom i cognoms 

 Telèfon 

 Població 

 Adreça electrònica 

 Lloc on ha sigut presa, amb indicació de les coordenades o per qualsevol mitjà que permeta la 
seua localització 

 Data de realització 

 Títol de la fotografia 

Aquestes dades s´hauran de remetre conjuntament amb les fotografies. 

 

CALENDARI 

A) Data límit d'admissió de fotografies: 15.05.18 
B) Decisió del jurat: 24.05.18 
C) Notificació de la decisió: 25.05.18 

 
 

JURAT 

El jurat estarà format per un president, un secretari i tres vocals designats pel Consorci, mitjançant 
un decret de la Presidència. Tots els membres tindran veu i vot. 

En primer lloc i abans d’iniciar la valoració, procediran a la comprovació del lloc de realització 
de la fotografia, és a dir, que aquesta estiga realitzada dins de l’àmbit del Paisatge Protegit. 

La composició nominal del jurat es difondrà mitjançant anunci en la pàgina web del Consorci 
www.consorciriumillars.com. 

 
VEREDICTE DEL JURAT I PREMIS 

La decisió del concurs es farà pública dins de les tres setmanes següents a la finalització del 
termini de presentació de les fotografies, a través de la pàgina web del Consorci. El veredicte 
s’elevarà a la Presidència del Consorci. La decisió del jurat és inapel·lable. 

La resolució de concessió del premi es publicarà immediatament en la pàgina web del Consorci. 

Es concedeixen tres premis, un per categoria de 200 € cada un: 

1. Paisatgística: premi de 200 € i diploma 

2. Històrica: premi de 200 € i diploma 

3. Crítica: premi de 200 € i diploma 

 



Només es concedeix un premi per autor. Els premis poden ser declarats deserts. 

A l’import de cada un dels premis se li aplicaran les retencions previstes en la vigent legislació 
tributària espanyola. Als efectes fiscals oportuns s’entregarà, en el seu moment, el certificat 
corresponent, per l’import del premi més les retencions. 

Cada autor rebrà per correu electrònic la confirmació del resultat, així mateix es publicaran en la 
web del Consorci les fotografies guanyadores i finalistes de cada tema. 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

Els participants en el concurs queden informats i autoritzen que les dades personals facilitades, 
sense la comunicació de les quals no es podrà participar, s’incorporaran a la base de dades del 
Consorci i seran tractades amb la finalitat de desenvolupar la seua participació en el concurs. A 
més els participants accepten rebre notícies del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu 
Millars. 

 

CESSIÓ I AUTORITZACIÓ DE DRETS 

Les obres presentades passaran a formar part del fons artístic del Consorci. 

El Consorci es reserva el dret de publicació i reproducció de les fotografies participants, en 
qualsevol mitjà o suport, citant sempre la seua autoria. 

El Consorci podrà organitzar posteriorment a la finalització del concurs una exposició amb una 
selecció de fotografies presentades, i sempre se citarà el nom de l'autor i sense perjuí dels seus 
propis drets com a autor. 
Per tant, tots els participants autoritzen l'organització a la reproducció i exhibició de les fotografies 
per a aquest fi. 

 
DRET D’EXCLUSIÓ 

Amb la seua participació en el concurs, s'entén que tots els autors es responsabilitzen de l'autoria 
de les obres presentades i de la no-existència de drets a tercers, i s’eximeix l'organització de 
qualsevol aspecte relacionat amb l'incompliment d’aquests drets. 
 

El Consorci es reserva el dret de descartar i excloure del concurs als participants: 

1.Quan s’inscriguen amb dades falses o hi haja indicis que raonablement pogueren portar a pensar 
que les dades són falses. A aquests efectes, es podrà exigir als participants la verificació de les 
seues dades si es considera oportú. 

2.Quan manipulen la seua participació en el concurs de forma fraudulenta o artificial. 

3.Quan el Consorci considere que les fotografies contenen elements que de qualsevol manera 
puguen considerar-se contraris als drets fonamentals i les llibertats públiques, induesquen, inciten 
o promoguen actuacions delictives, denigratòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la 
moral i bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic. Quan es troben protegides per 
qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que el participant 
haja obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que 
efectua o pretén efectuar. Quan siguen contràries al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar 
o a la pròpia imatge de les persones. Quan de qualsevol manera menyscabe el crèdit del Consorci 
o de tercer. I quan puga constituir publicitat o incorpore virus o altres elements que puguen danyar 
el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics. 

4.Quan apareguen menors d’edat. 



5.Quan s’incomplesquen aquestes bases en qualsevol forma. 

 
EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 

El Consorci queda exonerat, i no es fa responsable, de l’incompliment de qualsevol garantia en 
matèria de drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge per part del participant; així com 
de qualsevol responsabilitat que poguera derivar de l’incompliment o compliment defectuós pels 
participants d’aquestes bases. 

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

El Consorci es reserva el dret de modificar les condicions del concurs en qualsevol moment, i fins 
i tot, d’anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte. En tot cas, es compromet a comunicar les bases 
modificades a través de la pàgina web, de manera que tots els participants tinguen accés a la 
informació. L'organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en 
les bases. La participació en el certamen implica l'acceptació d’aquestes bases. 

 


