
  

  

 
CONCURSO FOTOGRÀFICO PEPE MAS 2019 

 
1. PARTICIPANTES: Fotógrafos profesionales y aficionados. 

2. TEMÀTICA: El tema de este Concurso será las Fiestas de Moros y Cristianos y Beneixama en todas 
sus facetas; Las fotografías deberán de estar realizadas durante todo el año 2019. 

 
3. CATEGORIAS: 
 A.- Fiestas de Moros y Cristianos.  
 B.- Beneixama en todas sus facetas. 
  
4.  MODALIDAD: Color, blanco y negro. No serán admitidas diapositivas. 
 
5. FORMATO: El tamaño de la imagen fotográfica será libre, presentándose montadas sobre cartulina 

rígida de 40x50 cm., pudiéndose presentar un máximo de diez fotografías por categoría, cartulina y 
autor. Todas las fotografías serán originales e inéditas. 

 Será necesario aportar también la fotografía en formato digital (CD o DVD). 
 
6. PRESENTACIÓN: Las obras serán presentadas personalmente en el Registro General del M.I. 

Ayuntamiento de Beneixama, o bien por correo certificado a la dirección C/ Cardenal Payá, nº 41, 
03460 Beneixama, desde la publicación de estas bases y hasta el 29 de DICIEMBRE de 2019. 

 
7. IDENTIFICACIÓN: 
- Al dorso de todas y cada una de les fotografías figurará un LEMA, que será el mismo para todas las 

obras del autor. 
- Así mismo, cada foto también al dorso tendrá un NÚMERO i TÍTULO diferente. 
- En un sobre cerrado aparte constará: 
 * En el exterior LEMA que identifica la colección. 
 * En el interior: 

•  Les datos del autor/a 

• La relación de las obras NUMERADAS Y TITULADAS que se corresponda con el dorso de las 
fotografías.    

•  La categoría a que se presenta:  

A- Moros y Cristianos 

B-   Beneixama en todas sus facetas 
 

8. EXPOSICIÓN: Con la totalidad de las obras presentadas se realizará una exposición en la Sala de 
Exposiciones Temporales, durante los fines de semana previos a la celebración del Medio Año Festero 
2019. 

 
9. JURADO: El Jurado estará formado por cinco miembros más el Concejal de Fiestas que será         su-

pervisor con voz, pero sin voto, actuando de Secretario sin voz ni voto el de la Corporación o persona 
en quien delegue. 

 
10. RESOLUCIÓN: El veredicto del jurado y la entrega de premios tendrá lugar en un acto que se reali-

zará durante el fin de semana de la celebración del Medio Año Festero y que se anunciará con antela-
ción. 

 
11. PREMIOS: El primer premio de cada categoría consistirá en una cantidad en metálico de 300 Euros 

y Mención Honorífica, y el segundo de 150 Euros y Mención Honorífica. Las obras premiadas en cada 
una de les categorías serán publicadas en la Revista de Fiestas del próximo año. 

                            

NOTAS: 



  

  

• La totalidad de las obras presentadas a concurso quedaran en propiedad del Ayuntamiento para 

ser incorporadas al Archivo Histórico Municipal. 

• Si el Jurado Calificador y la Organización del concurso consideraran que no se han presentado 

obras con calidad suficiente, los premios podrán declararse desiertos. 

• Cualquier asunto no reflejado en las presentes bases será resuelto por el Jurado. 

• La participación en el Concurso supone la plena aceptación de todas sus bases. 

 

Beneixama, noviembre de 201 

 
 
 

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 

                                                 
1   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 Pú-
bliques. 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 Públi-
ques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents sub-
jectes: 
a) Les persones jurídiques. 
b) Les entitats sense personalitat jurídica. 



  

  

� Sol·licitant 
� Representant 

� Notificació electrònica 
� Notificació postal 

 

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 au-
toria 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 re-
solució corresponent, l'EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU serà ESTIMATORI, de con-
formitat 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 

                                                 
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 pro-
fessional. 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'Adminis-
tració. 
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. 
 
 



  

  

 
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]. 
 

 

 


