
CONCURS DE FOTOGRAFIA CREATIVA
#ALAVALLUNAMIRADAJOVE

L'Ajuntament de la Vall d'Uixó a través de la Regidoria de Joventut i  amb la finalitat de
promoure el camp de la fotografia entre les persones joves de la Vall d'Uixó i realitzar una
activitat  de reflexió sobre la Pau i la Joventut, convoca el concurs de fotografia creativa
#ALAVALLUNAMIRADAJOVE sota les següents

BASES:
1. OBJECTE

És objecte de la present convocatòria organitzar, a través de l'Oficina d'Informació Juvenil, el
Concurs de Fotografia Creativa #ALAVALLUNAMIRADAJOVE, destinat a persones joves de
la Vall d'Uixó, amb el propòsit de visualitzar i difondre un missatge de pau i respecte.

2. REQUISITS DELS PARTICIPANTS 

Podran participar totes les persones joves residents a la Vall d'Uixó d'entre 12 i 30 anys,
ambdós edats incloses.

3. PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DELS
TREBALLS

Aquesta convocatòria serà publicada en la Base de dades de Subvencions, que remetrà un
extracte per a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província. A més, es donarà
difusió  de  la  convocatòria  en  Facebook,  Instagram  i  en  la  pàgina  web  de  l'Oficina
d'Informació Juvenil i de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó.

El termini de presentació de les fotografies s'iniciarà el 7 d'octubre a les 00.01 i finalitzarà el
25 d'octubre de 2022 a les 14.00h

4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DEL PREMI

La concessió dels premis es farà en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb
el procediment següent:

A- Presentació de les fotografies.
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La imatge es presentarà en format jpg amb la resolució suficient, amb el nom i telèfon de
contacte al correu oijlavallduixo@gmail.com

Una vegada finalitzat  el  termini  del  concurs,  cada participant  haurà de pujar  la  foto  en
Instagram amb l'etiqueta #ALAVALLUNAMIRADAJOVE i esmentar a @oijlavallduixo

B- Revisió de les obres.

Una vegada finalitzat el termini de lliurament, el jurat es reunirà en menys de 10 dies hàbils i
valorarà les obres per a triar les tres millors fotografies seguint els criteris de composició,
tècnica i originalitat.

Formaran part del jurat: 
President/a: l'Alcaldessa de la Vall d'Uixó, o la persona en la qual delegue.
Vocals: quatre persones relacionades amb el món de la fotografia i/o cultura de pau.
Secretari/a: un funcionari/a o tècnic/a del Servei de joventut.

Alçarà acta el secretari/a del jurat, constaran de forma motivada les persones premiades i
serà signada per tots els membres. Les decisions del jurat són inapel·lables pel que fa als
aspectes tècnics de la concessió dels premis.

L'Ajuntament de la Vall d'Uixó, a proposta del jurat, es reserva el dret de declarar algun premi
desert sí la qualitat o les idees presentades no tenen nivell perquè el jurat les avalue.

C- Resolució

Els premis es consideraran deserts si no es fa públic el resultat sis mesos després d'haver
acabat el termini de presentació de treballs.

A la vista de l'acta del jurat, la Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret de
l'alcaldessa de delegació de competències, núm. 2187/2019, de 27 de juny, resoldrà la
present convocatòria, que serà notificada a les persones guanyadores.

A més, el resultat de la convocatòria es publicarà en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament,
en xarxes socials i en la Base de dades Nacionals de Subvencions.

5. PREMIS I LLIURAMENT

El premi consisteix en:

Primer premi: 500€ i Diploma acreditatiu 
Segon premi: 300€ i Diploma acreditatiu
Tercer premi: 200€ i Diploma acreditatiu
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Tota aquella persona que presente més d'una fotografia al concurs, només podrà obtindre un
premi. 

6. PROPIETAT DELS TREBALLS

Els originals dels treballs guanyadors es quedaran en propietat de l'Ajuntament, el qual es
reserva el dret de triar les millors fotografies presentades i realitzar una exposició o realitzar
una publicació de les fotos en suport digital.

7. JUSTIFICACIÓ DELS PREMIS

El reconeixement i pagament dels premis es produirà a partir del moment en què es dicte
resolució del procediment, sobre la base de la mateixa acta del jurat en què consten les
persones guanyadores. Totes les persones premiades estaran obligades a la presentació de
la fulla de tercers i certificat bancari en la seu electrònica de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó. 
Si  alguna  de  les  persones  guanyadores  és  menor  d'edat,  haurà  de  tindre  tutor/a  o
representant legal acreditat, el qual rebrà la quantia del premi. 

LA  VALL D’UIXÓ, SETEMBRE 2022.
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