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CONCURS I EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA PER A L’EMBELLIMENT  
DE LA PARRÒQUIA D’ANDORRA  LA  VELLA  2016 

Bases per participar  
 
 

Una de les prioritats de la corporació comunal actual és convertir Andorra la Vella en 
una ciutat més moderna i sostenible, més ben equipada i més neta, sempre amb la 
participació i col·laboració dels ciutadans que l’habiten. 
 
En aquest sentit, el Comú d’Andorra la Vella vol embellir els espais que ocupen els 
punts de recollida selectiva o illes verdes, mitjançant la construcció d’uns tancats amb 
plafons que envoltaran les illes verdes, decorades amb fotografies representatives de 
la parròquia que mostrin la visió del ciutadans d’Andorra sobre els atractius de la 
parròquia. 
 
A través d’aquesta iniciativa, el Comú d'Andorra la Vella emprarà les illes verdes com a 
suport per una exposició fotogràfica a cel obert que permeti apropar, tant a la 
ciutadania com al turisme, als indrets i racons més emblemàtics de la parròquia, així 
com al seu patrimoni cultural.  
 
Les fotografies seleccionades formaran part d’una exposició permanent a cel obert en 
diferents racons de la parròquia i s’editarà un catàleg indicant la localització de les 
diferents fotografies així com els autors de les mateixes. 

 
Així, la selecció de les fotografies que formaran part de l’exposició fotogràfica a cel 
obert, així com els premis que s’atorgaran a les tres millors fotografies seleccionades, 
es regirà per les següents bases : 

 
 
TEMÀTICA :  Indrets i racons emblemàtics del patrimoni natural i cultural d’Andorra la 
Vella, paisatges pintorescs i singulars, així com instantànies d’esdeveniments de la 
parròquia. 

 
 
PARTICIPANTS : Obert a totes aquelles persones majors de 16 anys interessades en 
el món de la fotografia. 
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El menors que desitgin participar, hauran d’aportar el dia en que presentin les 
fotografies a concurs l’autorització corresponent adjunta a les presents bases, 
degudament signada pel seu pare/mare o tutor legal. 
 
 
COM PARTICIPAR : Cada participant pot presentar les fotografies que vulgui sobre la 
temàtica esmentada, que s’han de lliurar al despatx del Servei de Participació 
Ciutadana, a la planta baixa del Centre cultural La Llacuna. El suport ha de ser un llapis 
de memòria que contingui arxius (.jpg o, preferiblement, .raw) amb un mínim de 8 MB. 
Per tant, els participants han d’utilitzar material i equipament fotogràfic de qualitat 
(càmera Reflex) per aconseguir la millor resolució possible (mínim 4.000 píxels pel 
costat més ample de la imatge). 

 
 
TERMINIS: El termini per presentar les fotografies s'inicia el dia 13 d’octubre a les 9h i 
finalitza l’11 de novembre a les 17h. Totes les fotografies lliurades amb anterioritat o 
posterioritat a aquest termini no seran admeses. 
 
 
JURAT:  El Jurat del concurs està format per les següents persones:  

 
● Hble. Sr. Marc Pons, cònsol menor d’Andorra la Vella 
● Hble. Sr. David Astrié, conseller delegat d’Higiene i Medi ambient del Comú 

d’Andorra la Vella 
● Un representant de l’àrea de Higiene del Comú d’Andorra la Vella 
● Un representant del Servei de Participació Ciutadana del Comú d’Andorra la 

Vella 
● Un representant del Departament de Comunicació del Comú d’Andorra la Vella 
● Un representant de l’Escola d’Art del Comú d’Andorra la Vella 

 
Aquest Jurat es reunirà durant la segona quinzena de novembre per escollir les millors 
fotografies presentades. El Jurat s’encarregarà de seleccionar les fotografies que 
embelliran les illes verdes i d’escollir les tres millors fotografies que obtindran premis, i 
posteriorment es donarà a conèixer els participants que han estat seleccionats i els 
guanyadors. 
 
Els criteris seguits pel Jurat per a la selecció de les fotografies contemplaran la qualitat 
fotogràfica, l’originalitat, la creativitat i la representativitat de les imatges presentades. 
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SELECCIONATS: Totes les fotografies seleccionades pel jurat seran serigrafiades 
sobre suports de vinil que s’utilitzaran per embellir la part frontal i els laterals dels 
tancats de les illes verdes. La mida dels plafons on s’enganxaran les fotos serigrafiades 
seran de 4,10m x 1,70m (foto central) 1,70m x 1,50m (foto lateral). Cada imatge 
serigrafiada inclourà, a la part inferior, el logotip del Comú d’Andorra la Vella i 
esmentarà el nom de l’autor de la fotografia. 
 
 
GUANYADORS: El Jurat escollirà les tres millors fotografies  que rebran els següents 
premis: 

 • 1r premi: 300 euros 
 • 2n premi: 200 euros 
 • 3r premi: 100 euros 
 

Aquestes fotografies també formaran part de l’exposició permanent a cel obert.  
El Jurat es reserva el dret de declarar desert algun/s premi/s. 
No es podrà rebre més d’un premi per autor. 
 
CONDICIONS: 

• Les fotografies presentades hauran de ser originals i inèdites, entenent com a tal 
aquelles que siguin de l’exclusiva propietat del concursant, sense signatura ni 
senyal que evidenciï l’autor de les imatges. 

• Es requereix que les fotografies no hagin estat premiades en un altre concurs 
anteriorment i que no vulnerin els drets a l’honor, la intimitat personal i/o familiar, 
i la pròpia imatge de tercers. 

• Les fotografies realitzades per persones vinculades laboralment al Comú 
d'Andorra la Vella o en qualsevol dels serveis que d’aquest depenen, podran ser 
seleccionades però no seran susceptibles de guanyar cap  dels tres premis. 

• Totes les fotografies que es considerin inadequades pel seu contingut que es 
consideri explícitament o implícit obscè, violent, ofensiu, incendiari o difamatori 
seran refusades del concurs. 

• El Comú d’Andorra la Vella, es reserva el dret a variar aquestes bases si les 
circumstàncies ho aconsellen. 

 
 
DRETS: El fet de participar pressuposa l’autoria de les obre presentades i la titularitat 
dels drets d’autor d’aquestes. 
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Els participants es responsabilitzaran de que no existeixin drets a tercers en les 
fotografies presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge. 
 
Les fotografies presentades passaran a ser propietat del Comú d'Andorra la Vella i 
formaran part del seu arxiu. El Comú podrà fer ús difusió, divulgació, exhibició, 
comunicació pública i reproducció de les fotografies, indicant el nom de l’autor, sense 
generar cap dret d’imatge a favor d’aquest. 
 
En conseqüència, el material presentat a concurs podrà aparèixer en qualsevol tipus de 
suport escrit, en imatges, editat, imprès o digital, vinculat amb el Comú d’Andorra la 
Vella, incloent Internet i la seva pàgina web. 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:  D’acord amb la Llei 15/2003, 
del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que les 
dades recollides per aquest concurs, s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter 
personal creat per i sota la responsabilitat del Comú d’Andorra la Vella. Aquestes dades 
seran emprades, exclusivament, a fi de gestionar correctament la participació a aquest 
concurs i complir amb el que recullen les presents bases. 
 
L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es duran a terme 
d’acord amb la normativa vigent, dirigint-se per escrit al Servei de Participació 
Ciutadana del Comú d’Andorra la Vella, al Centre Cultural La Llacuna, planta baixa. 
 
 
ACCEPTACIÓ:  

• El jurat resoldrà qualsevol eventualitat no descrita en les presents bases sense 
que es doni lloc a apel·lació o recurs. 

• La participació al concurs implica l’acceptació d'aquestes bases. 
 
 
 
 
 


