
 

 
XXXIX CONCURS DE FOTOGRAFIA 

“ENRIQUE ESCRIG” 
SANT SEBASTIÀ 2023 

 
BASES 

 
 

1.- OBJETIU 
El concurs de fotografia “Enrique Escrig - Sant Sebastià 2023” es promou pel 
l’Ajuntament de La Vilavella, amb la finalitat de donar a conèixer i promocionar les Festes 
de Sant Sebastià. 

 

2.- PARTICIPANTS 
Podran participar tots els fotògrafs, professionals o amateurs, residents en territori nacional 
a excepció dels membres del jurat.  

 
Les fotografies deuran ser inèdites en aquest concurs i no haver sigut premiades en altres 
concursos d’àmbit provincial o nacional. Per la qual cosa l’autor deurà presentar firmada una 
Declaració jurada, segons model Annex II, en què es manifeste que les obres presentades 
no són còpia d'altres, ni han estat seleccionades ni publicades en cap altre certamen, 
concurs o mitjà de difusió. 
 

 
3.- TEMÁTICA 
Cada concursant podrà presentar un màxim de tres fotografies individuals, a cadascun dels 
apartats següents: 

   
a) TEMA LLIURE. Paper color, blanc i negre o ambdós.  
b) TEMA LA VILAVELLA. Paper color, blanc i negre o ambdós. 
c) TEMA ESPECIAL. Només autors naturals o residents a La Vilavella. Paper 

color, blanc i negre o ambdós. 
 

4. CONDICIONS GENERALS 
La participació en la convocatòria pressuposa l’acceptació de les seues Bases. 
En quant que aquest procediment promou la participació competitiva, les Bases del concurs 
s’hauran de publicitar/comunicar de manera que quede garantida la seua difusió. 

 
5. CONDICIONES TÉCNICAS 
La fotografia s’haurà de presentar en paper fotogràfic amb unes dimensions de 18x24 cm, 
muntada sobre cartó ploma o passpartout negre A3 (29,7x42 cm); se presentarà sense firma 
o senyal que permeta la identificació del seu autor. 

 
 
 
 

[Escriba aquí] 



[Escriba aquí] 

 

 

 
 

6. FORMES I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. LLOC, PLAÇOS DE PRESENTACIÓ. 
Per cada entrega s’emetrà un resguard en el qual constarà el número d’ordre de presentació 
i la data de la seua recepció a l’Ajuntament de La Vilavella, el qual no es fa responsable de 
les pèrdues o danys que puguen sofrir les obres presentades al concurs de manera que 
l’embalatge ha de ser bastant resistent.  

 
Els originals deuran ser presentats en sobre tancat, en l’exterior del qual figurarà únicament 
el TEMA al qual pertany l’obra i el TÍTOL o LEMA de la fotografia. 

 
En l’interior d’aquest sobre s’inclourà: 

 
- La fotografia muntada en el seu cartó ploma en la part posterior del qual haurà de figurar 

el TEMA al que pertany A), B), C) i el TÍTOL o LEMA de la mateixa. 

- Un segon sobre tancat que contindrà en l’exterior el TEMA al que pertany l’obra i el TÍTOL 
o LEMA del treball. En l’interior se farà constar el nom i els cognoms, e-mail, domicili, 
població, data de naixement, NIF/NIE de l’autor/a, telèfon de contacte i una declaració 
firmada indicant que el treball es original e inèdit (ANNEX I-II). 

 
Les fotografies podran entregar-se personalment a l'Ajuntament de La Vilavella, o 
mitjançant qualsevol altre procediment habitual a ports pagats. En aquest últim cas, haurà 
de constar en l'embalatge la referència: 
 

Concurs de Fotografia “Enrique Escrig - Sant Sebastià 2023” 
Ajuntament de La Vilavella 
Plaça de la Vila nº1 
12526 La Vilavella (Castelló) 

 
Els treballs seran entregats amb data límit el 2 de gener de 2023 a les 14.00h, rebutjant-se 
qualsevol treball amb data de lliurament posterior a l'estipulada. 

 
7.- EL JURAT 
El jurat, nomenat per l’Ajuntament de La Vilavella, estarà compost per cinc membres de 
formació qualificada, amb facultat per a resoldre les incidències que pogueren produir-se. 

El Jurat, una vegada constituït, actuarà amb subjecció a les Bases aprovades, a la 
normativa legal d’aplicació i al seu propi criteri. El Jurat, com a òrgan col·legiat, actuarà 
conforme a la regulació continguda en els articles 15 i següents de la Llei 40/2015 d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
La decisió del jurat es farà pública el dia 13 de gener de 2023 i serà inapel·lable. 
 
8.- PREMIS 
Es concedirà un únic premi per TEMA a la fotografia seleccionada com a guanyadora a la 
quantitat de la qual li seran aplicable les normes legals vigents sobre tributació de premis. 

 
 
 
 



[Escriba aquí] 

 

 

            PREMIS 
                              TEMA LLIURE   primer premi 350€ 
                              TEMA LA VILAVELLA primer premi 350€ 
                              TEMA ESPECIAL  primer premi 350€ 
 

La fotografia premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament de La Vilavella per al seu us 
exclusiu i reproducció per qualsevol medi, sense necessitat d’autorització i sense cap cost. 

 
L’autor de la fotografia premiada deurà entregar l’arxiu en format digital abans de rebre el 
premi. Els Premis mai podran declarar-se deserts. Cada participant sols podrà obtenir un 
premi. 

 
El format digital deurà ser el següent: 

 
- Imatge en arxiu JPEG, TIFF o DNG amb una qualitat mínima de 300 ppp de resolució i 

grandària mínima de 18x24 cm, mitjançant CD o e-mail a 
concursfotografia@lavilavella.com 

 
 

9.- ENTREGA DE PREMIS 
L’entrega de premis es farà en acte públic durant les Jornades Culturals 2023  

 
10.- DRETS SOBRE LES IMATGES 
Els drets d’autor i tots els altres drets pertanyen al fotògraf. Tots els participants entenen 
que qualsevol imatge enviada a l’Ajuntament de La Vilavella pot ser utilitzada per 
l’Ajuntament de La Vilavella amb finalitats promocionals i de màrqueting, fins i tot en 
qualsevol mitjà com exposicions, mitjans impresos i digitals o reproducció en qualsevol 
medi, sense necessitat d’autorització i sense cap cost. 

 
L’Ajuntament de La Vilavella declina qualsevol responsabilitat per infracció de drets d’autor 
i/o referencies no autoritzades a subjectes fotografiats, incloses persones, objectes i 
organitzacions retratats en el seu interior. 

 
L’Ajuntament de La Vilavella es reserva el dret a modificar el disseny premiat per a inserir 
en el mateix el logotip del propi Ajuntament de La Vilavella com d’un possible patrocinador 
per la utilització de la imatge. 

Les fotografies no premiades podran retirar-se en l’Ajuntament de La Vilavella a partir del 
dia 15 de febrer. 

mailto:concursfotografia@lavilavella.com


[Escriba aquí] 

 

 

 
 
 

11. DISPOSICIONS FINALS. 
El Jurat designat i la Regidoria de l’Àrea podran acordar, en cas de resultar necessari per 
al perfecte desenvolupament del concurs, modificar les Bases rectores. 

 
Per l’aclariment de qualsevol dubte respecte al concurs podran fer-ho al número de 
telèfon 964677448 o be mitjançant correu electrònic a l’adreça 
concursfotografia@lavilavella.com 

 

La participació suposa l’acceptació de les presentes bases. 

mailto:concursfotografia@lavilavella.com


[Escriba aquí] 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

TEMA: ……………………………………………………………………………………….………. 
 
 

Lema del treball: …………………………………………………………………………….…… 
 

Nom complet de l’autor/a: …………………………………………………………………. 
 

Domicili i població: …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Correu electrònic: ……………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

Data de naixement DNI Número de telèfon 

….../………..../……… ……………………………… ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signat: …………………………………. 

ANNEX I 
FITXA DE DADES PERSONALS 



[Escriba aquí] 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

DECLARACIÓ DE QUE EL TREBALL PRESENTAT ÉS ORIGINAL I INÈDIT 
 

L’autor DECLARA que la/les obra/obres presentades a dita convocatòria no és/són copia/es 
d’altra/tres, ni han sigut seleccionades, publicades o premiades, en ninguna altra 
convocatòria, selecció, concurs o mitjà de difusió.  

 
En/Na….…………………………………………………………………………………… 
participant en el “XXXIX Concurso de fotografia “Enrique Escrig - Sant Sebastià 2023” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I per deixar-ne constància, signe la present declaració en  
…………...…….……..a………de………………….de 20... 

 
 
 
 
 
 
 

Signat: …………………

ANNEX II 
DECLARACIÓ JURADA SOBRE L’AUTORIA 



[Escriba aquí] 

 

 

 


	XXXIX CONCURS DE FOTOGRAFIA “ENRIQUE ESCRIG”
	BASES
	2.- PARTICIPANTS
	3.- TEMÁTICA
	4. CONDICIONS GENERALS
	5. CONDICIONES TÉCNICAS
	6. FORMES I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. LLOC, PLAÇOS DE PRESENTACIÓ.
	Concurs de Fotografia “Enrique Escrig - Sant Sebastià 2023” Ajuntament de La Vilavella
	12526 La Vilavella (Castelló)
	7.- EL JURAT
	8.- PREMIS
	PREMIS
	TEMA LA VILAVELLA primer premi 350€
	9.- ENTREGA DE PREMIS
	10.- DRETS SOBRE LES IMATGES
	11. DISPOSICIONS FINALS.
	TEMA: ……………………………………………………………………………………….……….
	Nom complet de l’autor/a: ………………………………………………………………….
	………………………………………………………………………………………………………… Correu electrònic: ………………………………………………………………………………..
	DECLARACIÓ DE QUE EL TREBALL PRESENTAT ÉS ORIGINAL I INÈDIT

