
VIII Concurs 
Fotogràfic 
Francesc Boix 2017

Kote Alcayde

Hi col·laboren:

b) Per correu electrònic a l’adreça b.barcelona.ps@diba.cat. A 
l’assumpte, caldrà posar-hi: Concurs Fotogràfic Francesc Boix 
2017. En el cos del missatge electrònic, hi haurà de constar el 
pseudònim de l’autor/a, el títol del treball i el lloc i la data de la 
fotografia. El nom dels arxius de les fotografies hauran d’incloure 
el títol. Ex: “ImatgePobleSec.jpg”. Caldrà adjuntar-hi també un 
arxiu en format .doc o .pdf amb el nom, telèfon, adreça i DNI de 
l’autor/a del treball.

Només s’acceptarà una fotografia per cada correu electrònic, fins 
a un màxim de tres fotografies per autor.

BASE VUITENA. AUTORIA, 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CESSIÓ DE DRETS.

D’acord a la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Pro-
tecció de Dades Personals, BIBLIOTEQUES DE BARCELONA es 
compromet a fer un ús adequat de les dades personals dels parti-
cipants que s’aportin per a aquest concurs, així com a respondre 
als drets d’accés, cancel·lació i/o rectificació que sol·liciti l’afec-
tat, el qual informarà a BIBLIOTEQUES mitjançant escrit dirigit a la 
següent adreça de correu electrònic: b.barcelona.ps@diba.cat, al 
qual haurà d’acompanyar-se còpia d’algun document que acrediti 
la seva identitat.
Els participants cedeixen a Biblioteques de Barcelona i al Districte 
de Sants-Montjuïc els drets de reproducció, comunicació pública 
i transformació de les fotografies que es presentin a concurs, amb 
la finalitat que aquestes puguin ser exposades a la Biblioteca Fran-
cesc Boix i a l’àmbit territorial del districte, a més de la possibilitat 
perquè siguin utilitzades en la promoció del concurs fotogràfic. La 
cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l’àmbit ter-
ritorial mundial.
Les fotografies que es presentin al concurs no han d’haver estat ni 
publicades ni premiades amb anterioritat a cap certamen, i hauran 
de ser originals i estar lliures de drets que puguin tenir-hi tercers. 
L’organització no es farà responsable de la utilització inadequada 
dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les 
fotografies.
Les fotografies presentades per guanyadors d’edicions anteriors 
no seran premiades, tot i que poden ser escollides per a l’expo-
sició.
Els participants eximeixen de tota responsabilitat a Biblioteques 
de Barcelona i el Districte de Sants-Montjuïc en cas d’infracció de 
drets de tercers i els autoritzen perquè la seva imatge, incloent-hi 
noms, cognoms i veu, en el seu cas, pugui ser reproduïda i publi-
cada a través de qualsevol mitjà, incloent-hi internet i xarxes soci-
als a les quals es tingui un compte, únicament i exclusivament amb 
allò que tingui relació amb el Concurs Fotogràfic Francesc Boix.
En cas de fer-se una nova edició de les fotografies premiades, 
caldrà que les autores i els autors facin constar en els materials de 
difusió i publicitat la frase “Aquesta fotografia ha rebut el Premi...” 
d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de 
Barcelona.

En cas de comprovar-se que les persones premiades no són 
autores de les obres originals, estan obligades a reintegrar a 
l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sants-Montjuïc l’im-
port de la dotació econòmica atorgada com a premi, sense
perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escai-
guin. Per fer efectiu l’import a retornar, al qual s’afegiran els 
interessos de demora corresponents, es podrà procedir per 
la via del constrenyiment quan no es retorni el reintegrament 
de manera voluntària.
L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de no publicar 
les obres que consideri inapropiades.

BASE NOVENA. ACCEPTACIÓ 
DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA.

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena ac-
ceptació d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret a canviar les presents bases 
en qualsevol moment. En aquest cas, les noves bases es pu-
blicaran novament i entraran en vigor el dia que es publiquin.
En el supòsit del paràgraf anterior, si el participant no es reti-
ra del Concurs Fotogràfic, s’entendrà que accepta les noves 
bases. En cas contrari, podrà retirar-se en qualsevol moment 
enviant un correu electrònic a: b.barcelona.ps@diba.cat.
Les obres presentades que no compleixin amb aquestes ba-
ses no seran admeses a concurs.
Per tot allò no contemplat en aquestes bases s’aplicarà la 
legislació vigent.



BASE PRIMERA. OBJECTE I FINALITAT.

L’objecte d’aquestes bases particulars és la regulació del VIII 
Concurs Fotogràfic Francesc Boix de l’any 2017, que es convo-
ca amb l’objectiu d’incentivar la participació ciutadana en acti-
vitats culturals.
El concurs s’efectua en règim de concurrència pública, mitjan-
çant una convocatòria. La seva gestió es durà a terme respec-
tant els principis de publicitat, transparència, concurrència, ob-
jectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.

BASE SEGONA. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ.

Els criteris que s’han de complir per poder participar són els se-
güents:
a) El concurs està obert a qualsevol persona física major de 18 

anys, sigui professional o aficionat en el món de la fotografia.
b) Les fotografies s’hauran de lliurar en format digital (jpg), a 300 

ppp i amb un màxim de 8Mb cadascuna.
c) Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres fo-

tografies.
d) El període de presentació de treballs és del 29 de maig al 26 

de juny de 2017. Fora d’aquest termini no s’acceptarà cap fo-
tografia.

BASE TERCERA. TEMA FOTOGRÀFIC.

Les fotografies hauran de tenir com a argument temàtic, carrers, 
llocs, edificis, persones, instal·lacions, història, costums i/o tradi-
cions del Poble-sec.

Presentació
La Biblioteca Poble-sec ha estat organitzant anualment, 
amb la col·laboració del Districte de Sants-Montjuïc, 
el Concurs Fotogràfic Francesc Boix, amb la finalitat 
d’incentivar la participació de la ciutadania en activitats 
culturals i homenatjar la figura de Francesc Boix.

Per a l’edició de l’any 2017, el Districte de Sants-
Montjuïc convoca els premis de la VIII edició del 
Concurs Fotogràfic Francesc Boix, les bases del qual 
es detallen a continuació.

BASE QUARTA. PREMIS.

Hi ha dos tipus de premis, el que atorga el jurat a la persona guanya-
dora i finalista i el que s’atorga per votació del públic.
Pel que fa als premis que atorga el jurat, existeix un premi en metàl-
lic de 300 EUR per a la fotografia guanyadora i un premi en metàl·lic 
de 100 EUR per a la fotografia finalista. Aquests imports observen 
ja aplicats les retencions d’Impost de la Renda de les Persones Físi-
ques corresponents.
En el cas del premi del públic, el premi consisteix en un lot de llibres 
de fotografia.
L’import dels premis atorgats pel jurat es pagaran mitjançant trans-
ferència bancària al compte que la persona guanyadora i la persona 
finalista designin a l’efecte.
Per poder cobrar els premis en metàl·lic el guanyador i el finalista 
s’hauran de trobar al corrent del compliment de les obligacions tri-
butàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions 
vigents i no tenir cap deute amb ‘Ajuntament de Barcelona.

BASE CINQUENA. EL JURAT.

El jurat estarà integrat per representants culturals del Districte de 
Sants-Montjuïc i personalitats del món de la fotografia.
La composició del Jurat és:
 
President del jurat
Joan Sanromà
Conseller de Cultura del Districte de Sants-Montjuïc 
Jurat
Elisabet Loperrena
Fotògrafa · Fotògrafes.com 
Ricard Marco
Fotògraf · Associació Fotoconnexió 
Javier Velasco
Fotògraf · Gegants del Poble-sec

La condició de membre del jurat serà incompatible amb la presenta-
ció de cap fotografia al concurs.
Seran funcions del jurat:
• Decidir quines fotografies seran admeses a concurs.
• Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb les fotografies que 

hi participen.
• Fer una preselecció de les fotografies admeses de cara a la pos-

terior exposició.
• Emetre el veredicte de les fotografies premiades.
L’actuació del jurat estarà subjecta als criteris de valoració establerts 
en les bases del concurs, i en tot allò que no hi estigui previst, ajus-
tarà la seva actuació al que disposa la normativa de règim local en 

relació als òrgans col·legiats. El jurat serà l’únic òrgan competent 
per a resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir de l’execució 
del concurs.
Els acords del jurat s’adoptaran per majoria simple de vots dels 
seus membres, i del resultat de la seva votació es seleccionarà la 
fotografia guanyadora i la finalista, a excepció del premi del públic. 
La seva decisió serà inapel·lable.
Si, a criteri del jurat, cap de les obres presentades no reuneix els 
requisits suficients per ser guardonada, el premi podrà ser declarat 
desert.
Per al premi del públic, s’instal·larà una urna perquè les persones 
interessades puguin emetre el vot. Totes les fotografies rebudes 
s’exposaran a la sala d’actes de la Biblioteca entre el 28 de juny 
i el 5 de juliol. L’urna s’obrirà per al jurat el 6 de juliol per fer el re-
compte dels vots.
El veredicte del jurat es farà públic en l’acte de lliurament de premis, 
que tindrà lloc el dijous 20 de juliol, a les 20.00 h, a la Biblioteca 
Poble-sec, Francesc Boix.
Es faran ampliacions gegants dels treballs seleccionats pel jurat, in-
clòs el premi del públic. Les ampliacions s’exposaran a la Biblioteca 
Francesc Boix, del 21 al 31 de juliol de 2017, coincidint amb els dies 
de celebració de la Festa Major del Poble-sec.

BASE SISENA. CRITERIS DE VALORACIÓ.

El jurat, en el moment d’emetre el veredicte, tindrà en compte els 
criteris de valoració que s’enumeren a continuació:
1. Qualitat tècnica i estètica.
2. Adequació a la temàtica plantejada.
3. Originalitat de la proposta.
4. Enfoc adoptat pel participant.

BASE SETENA. PRESENTACIÓ 
DE LES FOTOGRAFIES AL CONCURS.

Hi ha dues opcions per presentar les fotografies:
a) Suport físic (CD o DVD) dins d’un sobre tancat amb el pseudònim 

de l’autor/a. Dintre del sobre, s’hi haurà d’incloure un text de refe-
rència amb el nom, el lloc i la data de realització de les fotografies. 
També es lliurarà un segon sobre tancat amb les dades reals de 
l’autor/a (nom, DNI, adreça, telèfon i adreça electrònica). Els tre-
balls podran presentar-se personalment o per correu postal en els 
següents punts de recepció, dins l’horari de cada centre:
• Biblioteca Poble-sec – Francesc Boix (c. Blai, 34 – 08004 

Barcelona).
• Biblioteca Vapor Vell (ptge. Vapor Vell, s/n – 08028 Barcelona).
• Biblioteca Francesc Candel (c. Amnistia Internacional, 8-10 

– 08038 Barcelona).


