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Assumpte

Premi de Fotografia del Consell Comarcal del Baix Ebre. Bases Generals
i convocatòria Exercici 2022

II CONCURS DE FOTOGRAFIA ‘EL BAIX EBRE’ A INSTAGRAM
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular el Premi de Fotografia del Consell Comarcal del Baix
Ebre a través de la xarxa social Instagram. Amb la convocatòria d’aquest concurs es pretén
promocionar diferents espais representatius de la comarca del Baix Ebre i, concretament, en
aquesta segona edició els treballs que participen en el concurs s’han de centrar en el Camí
Natural - Via Verda de Carrilet de la Cava. Algunes de les imatges podran ser seleccionades
per formar part dels fons fotogràfic del Consell Comarcal del Baix Ebre. El concurs compta
amb el suport d’Acciona.
2. Forma de participació
Per participar en el concurs s’ha de tenir un perfil públic a Instagram (almenys fins a la
resolució del concurs) i publicar-hi una fotografia que compleixi el que s’indica a l’apartat
‘Característiques dels treballs’. La imatge ha d’anar acompanyada amb l’etiqueta
#FotoCarriletdelaCava22, la utilització d’aquesta etiqueta suposa la participació automàtica
en aquest concurs i implica que l’autor accepta les bases per les quals es regeix i reconeix
que la imatge etiquetada compleix els requisits i les condicions exigides dels treballs
presentats.
El perfil ha d’estar obert a tothom perquè la imatge sigui accessible i els membres del jurat
puguin veure-la.
Fins a la resolució del concurs els participants han de ser seguidors a Instagram del compte
d’Instagram del Consell Comarcal del Baix Ebre (@ccbaixebre) i del d’EbreTerra
(@ebreterra).
Cada participant pot presentar al concurs un màxim de cinc fotografies. En el cas que l’usuari
en publiqui més de cinc amb l’etiqueta #FotoCarriletdelaCava22, el jurat considerarà
presentades al concurs només les cinc primeres, en funció de la data en què es publiquen.
3. Característiques dels treballs
Les fotografies han d’estar realitzades al Camí Natural Via Verda del Carrilet de la Cava, és a
dir, entre Tortosa, Campredó i l’Aldea. I quant a la temàtica poden estar relacionades amb el
cicloturisme, senderisme, l’espai natural, el patrimoni, la gastronomia o qualsevol pràctica
d’activitat turística que pugui dur a terme a la Via Verda.
Els autors han de garantir que les imatges són originals i inèdites, que en són els seus
legítims autors i en tenen tots els drets, així com que la imatge no vulnera els drets de

terceres persones.
Cada imatge ha d’anar acompanyada d’un títol descriptiu a càrrec de l’autor i de l’etiqueta
#FotoCarriletdelaCava22. Aquesta descripció ajudarà el jurat a l’hora de valorar la fotografia.
4. Condicions de participació
Pot participar en el concurs qualsevol persona física major d’edat que no hagi estat
implicada en la definició i preparació d’aquest concurs.
L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir ni els drets de propietat intel·lectual, ni
els drets a la intimitat i a l’honor, ni cap altre dret de terceres persones. Els participants es
fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de
les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part de
Consell Comarcal del Baix Ebre. El Consell Comarcal del Baix Ebre no es fa responsable dels
perjudicis que pugui comportar l’incompliment d’aquests requisits i es reserva la possibilitat
d’exercir les accions legals que considere oportunes si es produeix un conflicte per aquests
motius.
Els participants han de conservar l’arxiu original de la fotografia (amb la màxima qualitat i
resolució), ja que podrà ser requerit per l’organització.
5. Termini
El concurs comença l’1 d’agost de 2022 i es podran publicar fotografies per participar-hi fins
al 31 d’agost de 2022. No s’admetran fotografies publicades ni abans ni tampoc més enllà de
la data de finalització del concurs.
Ara bé, es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació
d’aquestes bases, sempre que es presenten dins dels terminis establerts i compleixen totes
les condicions de participació.
6. Jurat
El guanyador del concurs el decideix un jurat format per: president del Consell Comarcal del
Baix Ebre, conseller comarcal de Turisme, un representant de cada grup polític comarcal i un
professional vinculat al món de la fotografia. Es valorarà la qualitat i l’originalitat de la
imatge.
El jurat es reunirà en els dies posteriors a l’acabament del termini i la fotografia guanyadora
es donarà a conèixer a través de les xarxes socials del Consell Comarcal.
L’organització es posarà en contacte amb el guanyador mitjançant el seu perfil a Instagram,
de forma privada o deixant-li un comentari a la fotografia guanyadora. En aquesta
comunicació, la persona guanyadora rebrà les instruccions per posar-se en contacte amb el
Consell Comarcal del Baix Ebre i facilitar-ne el nom i cognoms reals complets, el número de
telèfon i l’adreça postal. L’organització requerirà tota la informació que considere necessària
per lliurar el premi, així per a demostrar l’autoria de la imatge es pot sol·licitar al concursant
l’enviament de l’arxiu original.

El Consell Comarcal del Baix Ebre farà difusió de l’obra guanyadora i el nom de la persona
que guanyi aquest concurs es publicarà al web institucional www.baixebre.cat i als perfils de
la institució a les xarxes socials. La persona guanyadora accepta que el seu nom es publiqui
al suport web i als perfils de les xarxes socials del Consell i també accepta que el seu nom
d’usuari i la imatge de perfil es mostren als perfils socials del Consell Comarcal del Baix Ebre.
7. Premis
Hi haurà tres guanyadors: un primer premi de 200 euros, un segon premi de 125 euros i un
tercer premi de 50 euros (a descomptar l’oportuna retenció d’IRPF si s’escau). Al marge
d’aquest premi, el/la guanyador/a no percebrà cap més contraprestació perquè el Consell
Comarcal reprodueixi la seua imatge.
El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert. El jurat proposarà una llista de reserva
prioritzada per si la persona guanyadora renuncia al premi, no es posa en contacte amb el
Consell Comarcal per facilitar les seues dades en dues setmanes des de la comunicació o si
no entrega l’arxiu original de la fotografia guanyadora.
Els aspectes que no estiguin regulats en aquestes bases han de ser resolts pel jurat del
premi.
8. Normes de control i seguretat
El Consell Comarcal del Baix Ebre té la facultat de prendre les mesures necessàries per a
evitar conductes fraudulentes durant el concurs o l’incompliment de normes en perjudici
d’un altre concursant.
Es prohibeix la creació de perfils falsos o la suplantació d’identitat. També es podran
excloure participants amb continguts que no es consideren oportuns.

9. Propietat intel·lectual i industrial
El Consell Comarcal del Baix Ebre farà difusió tant de la proposta guanyadora com d’aquelles
que consideri oportunes. Les imatges presentades podran ser utilitzades pel Consell
Comarcal sense fins lucratius, tant en els productes de comunicació com en materials de
presentació i promoció de la institució.
10. Protecció de dades
El responsable del tractament de dades personals és el Consell Comarcal del Baix Ebre, amb
adreça postal carrer de Barcelona, 152 43500 Tortosa.
Les dades de la persona guanyadora es tractaran amb la finalitat de gestionar la participació
en el II Concurs de Fotografia el Baix Ebre a Instagram i el lliurament del premi.
Les dades personals proporcionades es conserven mentre la persona interessada no en
sol·licite la supressió. La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment

de la persona interessada. No es preveu la cessió de dades a tercers.
11. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol
dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o incidència que pugui produir- se durant tot
el període de vigència d’aquesta convocatòria l’ha de resoldre el jurat del concurs.
L’empresa responsable d’Instagram no té cap relació ni amb el concurs, ni amb el Consell
Comarcal del Baix Ebre. El Consell utilitza aquesta plataforma com eina de gestió del concurs
i de vehiculació de les propostes presentades. L’organització no es fa responsable de cap
problema o error tècnic que pugui produir-se del sistema en línia informàtic, servidor o
proveïdor, equip informàtic o error de programari de qualsevol correu electrònic.
Per resoldre qualsevol dubte sobre aquest concurs podeu adreçar-vos a
difusio@baixebre.cat

