
  

  

 
BASES CONCURS FOTOGRÀFIC PEPE MAS 2020 

 
 
1. PARTICIPANTS:  
 
Fotògrafs professionals i aficionats 

 
 

2. TEMÀTICA:  
 
A causa de la situació que estem vivint pel COVID-19  i al no haver-se realitzat les Festes de 
Moros i Cristians, la temàtica queda reduïda a Beneixama en totes les seues facetes; les 
fotografies hauran d'estar realitzades durant tot l'any 2020. 

 
 
3. CATEGORIA: 
 

A. Beneixama en totes les seues facetes.  
 
 
4.  MODALITAT:  
 
Color, blanc i negre. No seran admeses les diapositives. 
 
 
5. FORMAT:  
 
El tamany de La imatge fotogràfica serà lliure, presentant-se muntades sobre cartolina rígida de 
40x50 cm., podent-se presentar un  màxim de deu fotografies per categoria, cartolina i autor. 
Totes les fotografies seran originals i inèdites. Caldrà aportar també la fotografia em format 
digital (CD o DVD) 
 
 
6. PRESENTACIÓ:  
 
Les obres seran presentades personalment en el Registre General del M.I. Ajuntament de 
Beneixama, o bé per correu certificat a l'adreça C( Cardenal Payá, núm. 41, C.P: 03460 
Beneixama, des de la publicació d'aquestes bases i fins al 30 de Desembre de 2020. 
 
 
7. IDENTIFICACIÓ: 

 
− Al dors de totes i cada una de les fotografies figurarà un LEMA, que serà el mateix per 

a totes. 
 

− les obres de l’autor. 
 

− Així mateix cada foto també al dors tindrà un NÚMERO i TÍTOL diferent. 
 

− En un sobre tancat a banda constarà: 
 

o En l’exterior LEMA que identifica la col·lecció. 
 

o En l’interior: 
 

� Les dades de l’autor/a 
 



  

  

� La relació de les obres NUMERADES I TITULADES que es 
corresponga amb el dors de les fotografies    

 
 
8. EXPOSICIÓ:  
 
Amb la totalitat de les obres presentades es realizarà una exposició, sempre que la situació 
actual ho permeta, els dies d'aquesta exposició es decidiran i es faran públics conforme avanç 
l'estat d'alarma. 
 
 
9. JURAT:  
 
El Jurat estarà format per cinc membres, a més del Regidor de Festes que serà supervisor amb 
veu però sense vot, actuant de Secretari sense veu ni vot el de la Corporació o persona en qui 
delegue. 
 
 
10. RESOLUCIÓ:  
 
El veredicte del jurat i el lliurament de premis tindrà lloc en un acte quan l'actual situació 
sanitària ho permeta i que s'anunciarà amb antelació. 
 
 
11. PREMIS:  
 
El primer premi consistirà en una quantitat en metàl·lic de tres cents euros (***300*€) i menció 
honorifica i el segon de cent cinquanta euros (***150*€) i menció honorifica. Les obres 
premiades seran publicades en la Revista de Festes del pròxim any. 
 
 
NOTES: 
 
La totalitat de les obres presentades a concurs quedaran en propietat de l'Ajuntament       per a 
ser incorporades a l’Arxiu Històric Municipal. 
 
Si el Jurat Qualificador i l'Organització del concurs consideraren que no s’han presentat obres 
amb qualitat suficient, els premis podran declarar-se deserts.  
 
Qualsevol assumpte no reflectit en les presents bases serà resolt pel Jurat. 
 
La participació en el Concurs suposa la plena acceptació de totes les seues bases. 
 
 

Beneixama, novembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
ANEX: MODEL DE DECLARACIÓ 

 
 
 
DADES DEL SOL·LICITANT 
Nom i Cognoms /Raó Social NIF 
  
Adreça 
 
Codi Postal Municipi Província 
   
Telèfon Mòbil Fax Correu electrònic 
    

 
DADES DEL REPRESENTANT 
Nom i Cognoms NIF 
  
Adreça 
 
Codi Postal Municipi Província 
   
Telèfon Mòbil Fax Correu electrònic 
    

 
DADES DE LA NOTIFICACIÓ 
PERSONA A NOTIFICAR MEDI DE NOTIFICACIÓ1 
� Sol·licitant 
� Representant 

� Notificació electrònica 
� Notificació postal 

 
Conforme a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les 
Administracions Públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o 
no, llevat que estiguen obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions 
Públiques. El mitjà triat per la persona per a comunicar-se amb les Administracions Públiques podrà ser 
modificat per aquella en qualsevol moment. 
En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions 
Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents 
subjectes: 
a) Les persones jurídiques. 
b) Les entitats sense personalitat jurídica. 
c) Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per 
als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat 
professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la 
propietat i mercantils. 
d) Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb 
l'Administració. 
e) Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per 
raó de la seua condició d'empleat públic, en la forma en què es determine reglamentàriament per cada 
Administració. 
 

 
 

OBJECTIU DE LA SOL·LICITUD 

                                            
 



  

  

PRIMER. Que desitja formar part del Concurs Fotogràfic ______ [nom del concurs] i que 
compleix els requisits exigits en les Bases reguladores del concurs.  
 
 
SEGON. Declare que la fotografia presentada en aquest concurs amb títol _______ és 
autoria meua pels següents motius : _______.  
 
Així mateix declare que la fotografia presenta és inèdita i no ha format part de cap altre 
concurs similar. 
 
 

I per tot això, SOL·LICITE que sent que la fotografia presentada és inèdita i no ha format part 
de cap altre concurs, es tinga en compte en el desenvolupament d'elecció del premi a la 
millor fotografia i declare sota la meua responsabilitat ser certs les dades que es consignen. 
 

 

DOCUMENTACIÓ APORTADA 

 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

 
PLAÇ DE RESOLUCIÓ I EFECTES DEL SILENCI 
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb la seua la 
convocatòria i desenvolupament d'un concurs fotogràfic, se li comunica que el TERMINI 
MÀXIM DE RESOLUCIÓ d'aquest procediment i per a la notificació de l'acte que li pose 
terme és de TRES MESOS. 
 
Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja dictat i notificat per l'Administració la 
resolució corresponent, l'EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU serà ESTIMATORI, de 
conformitat amb el que s'estableix en l'article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 
 
No obstant això, el citat termini màxim legal per a resoldre el procediment i notificar la 
resolució es podrà suspendre en els casos previstos en l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre. 

 
DATA I SIGNATURA 
 
Declare sota la meua responsabilitat que les dades facilitades són certs. 
 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 
 
 

El sol·licitant o el seu representant legal, 
 
 

Signat: _________________ 
 

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ________________. 
 
AVÍS LEGAL 



  

  

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, aquesta Administració l'informa que les dades de caràcter personal que 
s'obtinguen de la seua sol·licitud seran incorporats i tractats de forma segura i confidencial 
en els corresponents fitxers. La recollida i tractament d'aquestes dades té com a fi l'exercici 
per part d'aquesta Administració de les funcions i competències atribuïdes legalment, 
incloses les relatives a la comunicació, notificació i qualsevol altra actuació que es derive de 
les relacions jurídic-administratives dutes a terme en aquesta Administració i de les quals 
vosté siga titular; així com la formació i manteniment dels propis fitxers. Si ho desitja, pot 
accedir a les dades facilitades, així com de sol·licitar, si escau, la seua rectificació, oposició o 
cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a aquesta Administració, 
_________________________ [direcció]. 
 

 

 


