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CONCURS FOTOGRÀFIC #calendarillambilles2023 A INSTAGRAM 
Les bases d’aquest  concurs estan publicades a la pàgina web de l'Ajuntament de Llambilles 
(www.llambilles.cat .) 
 

 
Fotografia del calendari 2022 

 

BASES DEL CONCURS: 

 
- OBJECTE 
El concurs fotogràfic #calendarillambilles2023 que promou l’Ajuntament 

de Llambilles consisteix en la publicació a Instagram de fotografies fetes 
en qualsevol època de l’any al municipi, amb la finalitat de seleccionar 

la fotografia que encapçalarà el calendari mural de l’any 2023 que es 
distribueix a les veïnes i veïns del municipi. 

 

- TERMINI 
El concurs s’iniciarà a part ir de les 00:00h del dia 1 de març del 2022, i 

finalitzarà el dia 31 octubre del 2022 a les 23:59 h. No s’admetran a 

concurs fotografies publicades més enllà de l’hora de finalització del 
concurs. 

 

- FORMA DE PARTICIPACIÓ 

http://www.llambilles.cat/


 
 

 

 

Per part icipar en el concurs s’haurà de tenir compte a Instagram amb 

un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa social 
(http://instagram.com/legal/terms/). 

 

Els part icipants hauran de: 
1. Realitzar una fotografia a qualsevol punt de la població de Llambilles 

en format horitzontal. Caldrà adjuntar referència geolocalitzada en el 
cas que dins la imatge no hi const i cap element que sigui clarament 

identificatiu del municipi de Llambilles. 

 
2. Posar un t ítol a la fotografia, preferiblement identificador del lloc, 

paisatge, detall i/o de l’acció fotografiada. 

 
3. Et iquetar la fotografia amb l’et iqueta o hasht ag 

#calendarillambilles2023, al marge d’altres et iquetes que l’autor de la 
fotografia vulgui incloure. 

 

4. Publicar la fotografia a la xarxa Instagram mit jançant el seu perfil 
d’usuari. 

 
5. Cal conservar l’arxiu de les fotografies presentades a concurs en una 

resolució mínima de 2 Mb, fins que es t ingui el veredicte final del jurat. 

 

- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
Podran part icipar en el concurs fotogràfic qualsevol persona física 

(residents i no residents a Llambilles) que no hagi estat implicada en la 
definició i/o preparació d'aquest concurs. En el cas de persones menors 

de 18 anys, el fet de part icipar en el concurs implica que tenen el 
consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors. Cada part icipant t indrà 

un límit  de 5 fotografies per a concursar i no es t indran en compte les 

valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi part icipin . 
 

- CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES 
Els part icipants, pel fet de part icipar, declaren sota la seva 

responsabilitat , que cada imatge: 

 
1. Ha estat feta a la població de Llambilles. 

 

2. Ha estat feta pel part icipant i és una obra original seva. 
 

3. Ha obtingut les autoritzacions legalment necessàries de les persones i 
ent itats que hi puguin aparèixer. 

 



 
 

 

 

L’Ajuntament de Llambilles t indrà la facultat de rebutjar les fotografies i 

els missatges que incompleixin les característ iques anteriors, així com 
aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, 

religió, opinió o qualsevol alt ra condició o circumstància personal o 

social. 
 

- JURAT 
El jurat estarà format per regidors de l’Ajuntament de Llambilles i pel 

Secretari municipal, que aixecarà acta de les decisions del jurat. El jurat 

t indrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els 
missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en 

aquestes bases.  

 
El jurat t indrà la facultat de triar, entre totes les presentades i no 

rebutjades, la fotografia -GUANYADORA- que encapçalarà el calendari 
mural de l’any 2023 que publica l’Ajuntament de Llambilles. També 

triarà una segona fotografia -ACCÈSSIT- feta per una persona 

empadronada al municipi. La condició de persona empadronada al 
municipi es verificarà prèviament a la comunicació pública de les 

fotografies guanyadores. En el cas que la fotografia triada com a 
GUANYADORA t ingui l’autoria d’una persona empadronada al municipi, 

no es procedirà a escollir una segona fotografia -ACCÈSSIT- feta per una 

persona resident  al municipi.  
 

Es valoraran les fotografies per la seva qualitat tècnica i d’est il, tenint en 

compte la composició, el t ractament de la llum, l’enquadrament, etc., i 
també la creativitat i l’originalitat. 

 
Les fotografies presentades seran avaluades per el jurat, que aplicarà els 

següents criteris de valoració:  

 
- Adequació de la fotografia a la temàtica del concurs (fins a 5 punts)  

 
- Dificultat i qualitat tècnica de la fotografia (fins a 5 punts)  

 

- Originalitat i impacte visual de la fotografia (fins a 5 punts)  
El jurat valorarà cadascuna de les fotografies presentades.  

 

La decisió del jurat és definit iva. 

 
El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst  en 
aquestes bases, especialment la facultat –si ho consideren just ificat– de 

declarar-lo desert. 

 



 
 

 

 

- PREMIS 
L’autor/a de la fotografia escollida com a GUANYADORA rebrà un val 
per valor de 75€ que podrà gastar a l’establiment comercial que ell/a triï 

del municipi de Llambilles. 

 
L’autor/a de la fotografia escollida com ACCÈSSIT rebrà un val per valor 

de 25€ que podrà gastar a l’establiment comercial que ell/a triï del 
municipi de Llambilles. 

 

 
En el cas de que l’autor/a de la fotografia escollida com a 

GUANYADORA sigui una persona empadronada al municipi, els imports 

corresponents a la fotografia guanyadora i la fotografia accèssit  
s’acumularan, i  rebrà un val per valor de 100€ que podrà gastar a 

l’establiment comercial que ell/a triï del municipi de Llambilles. 

 

- ACCEPTACIÓ DE LES BASES  
El fet d’et iquetar la foto amb l’et iqueta o hasht ag 
#calendarillambilles2023 implica l’acceptació d'aquestes bases i el 

dictamen del jurat .  

 

- AVÍS LEGAL 
En publicar imatges a través d’Instagram amb l’et iqueta 
#calendarillambilles2023, que promou l’Ajuntament de Llambilles, 

l’usuari/a accepta que les seves fotografies siguin publicades al web 

www.llambilles.cat . Es farà difusió de l’et iqueta de la campanya en 
aquest mateix web i a través de les xarxes socials.  

 
Els part icipants en el concurs cedeixen a l’Ajuntament de Llambilles tots 

els drets de propietat intel·lectual o industrial, existents o que puguin 

derivar de les fotografies penjades amb l’et iqueta ja esmentada, amb 
motiu de la seva part icipació en aquest concurs, així com els drets de la 

seva imatge en fotografies, vídeos i alt re material promocional fet 
durant les activitats derivades del concurs. Les fotografies part icipants es 

podran ut ilitzar per a la difusió i la publicitat. Aquesta autorització 

s’entén concedida sense limitació temporal ni territorial, i per tantes 
ocasions com l’Ajuntament de Llambilles consideri oportú, per a la seva 

pròpia difusió i promoció, sense que en cap cas l’Ajuntament de 

Llambilles pugui fer ús comercial d’aquestes imatges. 

 

http://www.llambilles.cat/


 
 

 

 

Les dades seran tractades per l'Ajuntament de Llambilles, en qualitat de 

responsable del t ractament, amb finalitats d'identificació de persones 
interessades en procediments administrat ius, seguiment de les 

actuacions i comunicació d'actuacions i not ificació de resolucions. Les 

dades es tractaran en compliment d'obligació legal i es podran 
comunicar a altres administracions públiques quan sigui necessari a 

efectes de seguir el procediment. Es poden exercir els drets d'accés, 
rect ificació, supressió, oposició del t ractament i sol·licitud de la limitació 

del t ractament adreçant -se a l'Ajuntament de Llambilles. Més informació 

sobre protecció de dades a www.llambilles.cat . 
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