
BASES XI PREMI OMBÚ DE FOTOGRAFIA 

1. TEMA 

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. 

 

2. PARTICIPACIÓ 

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. 

 

3. NÚMERO DE FOTOGRAFIES A PRESENTAR 

Cada participant podrà presentar un màxim de tres obres originals. 

 

4. FORMAT 

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. 

 

5. TÈCNICA 

Les fotografies, que hauran de ser preses obligatòriament a Pineda de Mar, 

podran ser en blanc i negre o en colors. La tècnica serà totalment lliure. 

 

6. PRESENTACIÓ 

Les fotografies s’hauran de presentar a través del portal 

www.fotografsdepineda.com on s’hauran d’emplenar les dades personals 

pertinents juntament amb les fotografies. 

 

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Les obres es podran presentar des de l’1 fins el 28 de novembre de 2020. 

 

8. REQUISITS PER PODER PRESENTAR-SE 

Les obres han de ser originals. 

 

9. CRITERIS DE VALORACIÓ 

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. 

 

10. JURAT 

El jurat estarà format per: l’Alcalde, el Regidor de Cultura, 2 membres de 

l’Associació Fotògrafs de Pineda de Mar i un profesional del món de la 

fotografia. 

 

El jurat actuarà amb la màxima llibertat i discrecionalitat i tindrà, a més a 

més de les facultats normals de discernir el premi i emetre la resolució, les 

d’interpretar les bases i determinar les normes del seu funcionament. La 



resolució del jurat serà inapel·lable. 

 

11. PREMIS 

La dotació econòmica dels premis serà la següent: 

1r premi: 500,00 € 

2n premi: 300,00 € 

3r premi: 150,00 € 

Premi al primer classificat de Pineda de Mar: 150,00 € 

 

Cada participant només podrà accedir a un únic premi. 

 

12. PREMI POPULAR 

S’estableix un premi de 150,00 € per aquella fotografia elegida per votació 

popular des del 18 de desembre de 2020 fins el 3 de gener de 2021. Les 

fotos estarán exposades a Can Comas i hi haurà una urna i un petit 

formulari en paper, on cada persona que vulgui participar en la votació 

popular haurà d’indicar el seu DNI (a efectes de verificació i control) i el 

número de foto escollida.  

 

13. RESULTATS I EXPOSICIÓ 

L’acte de lliurament de premis es farà el divendres 8 de gener de 2021, a 

l’auditori de Can Comas a les 20:00h. Prèviament l’organització haurà avisat 

als guanyadors. Depenent de la situación sanitària en la què ens trobem en 

aquell moment es prendran les mesures que calgui aplicar. 

 

Es farà una exposició amb les 30 obres finalistes a Can Comas des del 18 de 

desembre de 2020 fins una data posterior al 8 de gener de 2021.  

 

Les obres seran impreses per la organització en format 30x40cm. 

 

Totes les obres presentades (siguin en format digital o paper) passaran a 

formar part del fons fotogràfic de l'ajuntament (Arxiu Municipal), tot i que la 

propietat de les mateixes seguirà sent del seu autor. Això comporta que, si 

l'ajuntament vol utilitzar qualsevol d'aquestes fotografies necessitarà, 

obligatòriament, el consentiment de l'autor. L'ajuntament es compromet a 

citar sempre el nom de l'autor. 

 

Els participants hauran d’acceptar el resultat de la selección.  

 

L’organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no 

prevista en aquestes bases. 

 

Pineda de Mar, 28 de setembre de 2020 


