
 
 
 
 
 

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA PER A LA 
SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT PALMA  

2021 
 
 

L'Ajuntament de Palma convoca un concurs per guardonar la  millor fotografia amb el 
lema  "PER UNA MOBILITAT, SALUDABLE I SEGURA" en el marc de la SETMANA 
EUROPEA DE LA MOBILITAT PALMA 2021 d'acord  amb les següents: 

 
BASES 

 
1. Objecte del Concurs. 
 
El present Concurs té per finalitat potenciar la creació artística i la participació 
ciutadana, així com involucrar-los en el paper del nou concepte de  mobilitat sostenible 
de la nostra ciutat, tot presentant fotografies que hauran d’estar relacionades amb la 
mobilitat sostenible a la Ciutat de palma 
 
El lema o títol de l'obra presentada serà "PER UNA MOBILITAT, SALUDABLE I 
SEGURA". 
 

 
2.- Cessió de drets. 
 
La participació al present concurs implicarà la cessió de les obres lliurades a tal efecte, 
les quals no seran restituïdes als participants o als guanyadors. En aquest sentit, i 
d’acord amb allò disposat per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, 
tots els drets de reproducció i difusió  de la fotografia guanyadora romandran per 
sempre a favor de l’Ajuntament de Palma. 
 
 
Les fotografies hauran de ser originals i inèdites, i hauran d’esser propietat de l'autor 
que les presenti al certamen. En el cas  de que s’utilitzin imatges de persones, béns, 
logotips i d’altres tipus a l’obra concursant, s’haurà de comptar amb les autoritzacions 
i/o permisos escaients al respecte, tant per al seu ús com per a la seva reproducció i 
difusió. L’Ajuntament de Palma no es responsabilitza de l’incompliment d’aquests 
requisits ni del contingut de les obres presentades 
 
 
3. Participants.  
 
Pot participar en aquest Concurs qualsevol persona interessada, major de 13 anys 
amb residencia a qualsevol Municipi de l’illa de Mallorca. 
 
Si es vol presentar una fotografia en representació d’un grup, escola o entitat sense 
ànim de lucre, s’ha de designar una persona representant de l’entitat, de la qual s’han 
de facilitar les dades en el moment de la inscripció, acompanyades amb les dades 
identificatives de l’entitat. La resta de condicions de les bases són les mateixes que 
per a les persones individuals. 
 
És imprescindible que els pares o tutors legals firmin l'autorització en la que consentin 
la participació del menor, accepten les bases i atorguen la seva conformitat a l'exposat 



 
 
 
 
 
en la mateixa.  
 
4. Dimensions i format:.  
 
Dimensions:  
 
La mida de la fotografia haurà d’esser de 10 cm. d'ample per 15 cm, de llarg. 
 
 
Requisits tècnics:  Les fotografies podran realitzar-se amb paper fotogràfic o amb 
format digital, en blanc i negre o en color. 
 
Hi haurà de figurar el text SETMANA DE LA MOBILITAT EUROPEA 2021 amb 
distribució lliure. 
 
L’Ajuntament podrà utilitzar la fotografia guanyadora, per la qual cosa podrà realitzar 
les modificacions que consideri adients per tal d’adaptar-la a qualsevol format com ara 
un cartell.   
 
L’Ajuntament de Palma es reserva el dret, a l’hora de reproduir  la fotografia 
guanyadora, d’afegir-hi la informació que consideri oportuna, sense menyspreu del 
disseny original. Així mateix, l’Ajuntament té les competències per a fer les 
modificacions que cregui convenients, segons les necessitats d’impressió, reproducció, 
etc. 
 

5. Admissió de fotografies. Cada participant pot presentar un màxim de dues 
fotografies. Els materials es presentaran: 

 

5.1.Per via electrònica, enviant-se  al correu  

sem@palma.cat i amb l'assumpte: Concurs  fotografia "Setmana Europea de la 
Mobilitat 2021". L'autor guardarà la fotografia original per èsser presentada en cas de 
resultar guanyadora. La data de participació considerada serà la de recepció del 
correu electrònic per part de l'organització. 

Altrament s'ha d'adjuntar la documentació annexa escanetjada que es detalla al punt 6 
de les bases. 

 

5.2.  De manera  presencial en un sobre sense tancar (mida sobre americà 11,5 × 
22,5 cm o similar), on s'ha d'escriure  el tema del concurs de fotografia  "Setmana 
Europea de la Mobilitat 2021",  a l'edifici de la Policia Local, Àrea de Mobilitat 
Sostenible, Av. Sant Ferran, núm. 42, C.P. 07013.,  de dilluns a divendres, en horari de 
9 a 13.30 h, fins a les 13.30 hores del 30 de Novembre sense perjudici de la 
possibilitat d’enviar les fotografies  per correu postal dins el mateix termini.  

Altrament s'ha d'adjuntar la documentació annexa que es detalla al punt 6 de les 
bases. 
 
6. Documentació annexa. 

 
a) Annex 1 



 
 
 
 
 

b) Fotocòpia de DNI 
c) En el cas que el/la concursant sigui menor d’edat, fotocòpia del DNI del 

representant legal. 
d) El participant pot delegar el lliurament de les fotografies a un tercer sempre que 

la persona que actuï en la seva representació estigui degudament acreditada i 
presenti l’autorització pertinent signada pel participant (annex 2) i autorització 
del representant legal en el cas dels menors. 

e) Per a cada fotografia presentada l’Ajuntament lliurarà un rebut que en certificarà 
la presentació. 
 

Aquesta documentació s’ha de lliurar obligatòriament per a cada una de les fotografies, 
encara que siguin presentats per tercers (centres d’ensenyament, familiars, entitats, 
etc.). No s’inscriurà cap fotografia que no adjunti la documentació indicada. 
 
7. Qualificació de les obres 

El jurat encarregat de decidir les obres guanyadores serà designat pel Regidor de 
l'Àrea de Mobilitat Sostenible o la persona que delegui. El jurat es reunirà per a 
qualificar les obres quan n’hagi finalitzat el termini de presentació. L’obra guanyadora i 
les obres guanyadores de les categories específiques s’elegiran per consens  dels 
membres del jurat, tot tenint en compte aquelles que ofereixin millor qualitat artística, 
originalitat i promoció de la SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 2021. 

 

8. Resolució.  

 

El Jurat podrà declarar desert el concurs, si així ho considera oportú. Al mateix temps, 
podrà deixar fora de Concurs aquelles fotografies que consideri que no compleixin els 
requisits indicats en aquestes bases.  

Les decisions del Jurat són, en qualsevol cas, inapel·lables. L’Ajuntament de Palma 
notificarà l’atorgament del premi al guanyador. 

 

9. Premis. 

 

Els guanyadors seran premiats de la següent manera: 

 
El guanyador del primer premi rebrà la quantitat de 300 € (TRES-CENTS EUROS) en xec 
regal de Foto Ruano. 
 
Premi  de 100 euros  (100 EUROS) en xec regal de Foto Ruano en la categoria de 18 a 
25 anys. 
 
Així mateix, es preveu un premi de 100 €  (CENT EUROS) en xec regal de Foto Ruano 
pels guanyadors de cada una de les  següents categories: 
 



 
 
 
 
 

1. Salut i seguretat 
2. Mobilitat activa 
3. Mobilitat elèctrica i pàrquings 
4. Transport públic 
5. Creativitat i experimental 

Accèssits especial 
 
Accèssit al millor retrat relacionat amb la mobilitat: Premi d’un curs de fins a 50 
hores impartit pel grup CEF. 
Accèssit  al millor paisatge relacionat amb la mobilitat: Premi d’un curs de fins a 50 
hores impartit per l’EDIB. 
Accèssit  al millor detall relacionat amb la mobilitat. Premi d’un curs de fins a 50 
hores impartit per Foto Ruano. 
 

 
10. Exposició. 
 
 L’Ajuntament de Palma es reserva el dret de realitzar una exposició pública de totes o 
algunes de les obres presentades, o bé de publicar-les  a la plana web municipal i a 
les xarxes socials. 
 
11. Acceptació de les Bases.  
 
La presentació a aquest concurs  suposarà l’acceptació estricta d’aquestes Bases. 
 
El jurat del Concurs té la facultat d’interpretar les bases de la convocatòria  i de suplir-
ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat. 
 
L’Ajuntament de Palma queda facultat per a resoldre qualsevol  incidència o dubte no 
estigui previst. 
 
Així mateix l’Ajuntament de Palma s’eximeix de tota responsabilitat en relació a 
qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a  la utilització d’imatges de 
persones, béns, logotips i d’altres tipus a l’obra concursant, raó per la qual els 
participants hauran d’emplenar i signar la declaració prevista a l’annex 1 d’aquestes 
bases. 
 
12.- Informació. 
 
Per qualsevol consulta dirigir-se a: 
Ajuntament de Palma 
Àrea de Mobilitat Sostenible  
Departament de Mobilitat 
Edifici Policia Local 
 Avda Sant Ferrà núm. núm. 42, CP 07013  
Tel. 971 225 522 
Email. sem@palma.cat 
 



 
 
 
 
 
ANNEX 1. INSCRIPCIÓ AL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA SETMANA  DE LA 
MOBILITAT EUROPEA 2021 
Jo, ____________________________________________________________________, amb 

DNI núm. ______________________, en nom propi o en representació de  

______________________________________________________________, amb DNI/ CIF 

núm. ______________________ i domicili a ________________________________________ 

_____________________, núm.___________, pis____, porta _____, CP____________ 

d______________________, tel. _________________, tel. mòbil ______________________ 

fax _____________, adreça electrònica ____________________________________________ 

PRESENT el dibuix amb  amb el lema PER UNA MOBILITAT, SALUDABLE I SEGURA al 

Concurs de la Setmana de la Mobilitat EUROPEA 2021. 

.ADJUNT: 

 Fotocòpia del DNI del concursant (obligatòriament) 
 Fotocòpia del DNI del representant legal (només en el cas que el concursant sigui 

menor d’edat) 
 Còpia del resguard de l’oficina de Correus degudament segellat (només en el cas que 

l’obra sigui presentada per correu postal) 
 Còpia del CIF (només en el cas que l’obra sigui presentada per un grup/escola/entitat) 
 Autorització per al lliurament de  la fotografia (només en el cas de delegació a un 

tercer) 
 
DECLAR QUE: 

1. L’obra que present al Concurs és inèdita i original i dispòs de les autoritzacions i 
permisos corresponents i adients per a la inserció d’imatges de persones, béns, 
logotips i d’altres a la meva obra, així com per a la seva reproducció i difusió. 

2. En qualsevol cas som responsable de qualsevol incompliment de les Bases i de la 
legislació vigent al respecte i assumiré les indemnitzacions econòmiques que se’n 
puguin derivar. 

3. Exoner l’Ajuntament de Palma de les responsabilitats que es puguin derivar i sé que 
l’Ajuntament de Palma pot retirar del Concurs la proposta del FOTOGRAFIA 
presentada si es constata qualsevol incompliment de les declaracions que conté aquest 
document i emprendre accions judicials en contra meva pels danys i perjudicis que se li 
poguessin ocasionar. 

4. Cedeixo a l’Ajuntament de Palma tots els drets de reproducció i difusió de la fotografia, 
així com el dret de modificació per adaptar-lo a un altre format que l’Ajuntament 
consideri adient.  

 
AUTORITZ l’Ajuntament de Palma a lliurar als mitjans de comunicació, el meu nom, cognom i 
número de telèfon 

  SÍ 
  NO 

 
 

 Palma, ____ d______________ 2021 
 
 
 

Signat: ___________________________________ 
 

 
 



 
 
 
 
 
ANNEX 2. AUTORITZACIÓ DE DELEGACIÓ DEL LLIURAMENT DE LA FOTOGRAFIA DEL 

CONCURS DE LA SETMANA DE LA MOBILITAT DE PALMA 2021 

 

En/Na/N’________________________________________________________________ amb 

DNI núm. ______________________ AUTORITZA __________________________________  

_____________________________________ amb DNI núm. ______________________, 

domicili _______________________________________________________, núm.________, 

pis _____, porta _____, CP____________, d_____________________, tel. ______________, 

tel. mòbil______________________ A LLIURAR EN NOM SEU LA FOTOGRAFIA PER A 

CONCURSAR AL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA SETMANA DE LA MOBILITAT 

EUROPEA 2021. 

 

 

□ ADJUNTA FOTOCÒPIA DEL DNI de la persona autoritzada 

 

 

 

 

 
Palma, ____ d______________ 2021 

 
 

 

 

Signatura del concursant  Signatura de la persona autoritzada 

 

 

 

Sgt. _______________________ Sgt. _______________________ 


