
BASES I CONVOCATÒRIA DEL 10è CONCURS DE FOTOGRAFIA 
DE RODA DE BERÀ  

1.Objecte

L’objecte  de les presents bases és definir  el  conjunt  de condicions  i  el  procediment per 
participar en el 10è Concurs de Fotografia de Roda de Berà. El concurs s’enquadra dins del 
projecte  de  promoció  cultural,  turística  i  comercial  del  municipi  per  a  l’elaboració  del 
calendari  anual  que  edita  cada  any  l’Ajuntament  de  Roda  de  Berà  amb  imatges  de  la 
localitat. 

2.Temàtica i requisits de les obres.

La temàtica de les obres haurà de ser exclusivament de racons i espais del terme municipal  
de Roda de Berà. S’exclouran les obres que incloguin imatges o retrats de persones.

S’admetran un màxim de dotze obres per artista. 

La modalitat i/o estil de la fotografia serà de tècnica lliure, per tant es podran retocar amb 
software fotogràfic i/o fer muntatges innovadors i creatius.

Les obres s'han de presentar en format JPG i la disposició ha de ser horitzontal. 

3. Participants

Poden participar totes les persones que ho desitgin que estiguin empadronades al municipi 
de Roda de Berà o que tinguin una segona residència a la localitat. 

4. Forma i termini de presentació 

Les imatges s’hauran de presentar dins d’un sobre tancat on s’escriurà la referència “10è 
Concurs de Fotografia de Roda de Berà” juntament amb un pseudònim. 

Dins del sobre haurà d’incloure: 
- Un dispositiu d’emmagatzematge digital amb la fotografia o fotografies presentades a 

concurs. 
- Un sobre en blanc, tancat, amb l’Annex I signat, i també l’Annex II en el cas dels 

participants menors d’edat, que inclogui totes les dades personals del participant. A 
l’exterior del sobre hi haurà de constar també el pseudònim.

El termini de presentació de les imatges participants finalitzarà el 25 de novembre (inclòs). 



5. Veredicte del Jurat

El Jurat qualificador es compondrà de persones vinculades a la població de Roda de Berà, 
totes amb dret a veu i vot.

President:

Pere Virgili Domínguez, alcalde de l’Ajuntament Roda de Berà.

Vocals:

Rosana Dorantes, regidora de Comerç de l’Ajuntament de Roda de Berà.
Frederic Royuela, regidor de Turisme de l’Ajuntament de Roda de Berà. 
Susana Benítez, tècnica de Comunicació de l’Ajuntament de Roda de Berà
Oscar Espigares, treballador de l’Ajuntament de Roda de Berà

Secretari:
 
Mercè Navarro, responsable de l’Hotel d’Entitats. 

El  resultat  del  Jurat  serà  considerat  inapel·lable,  comunicant-se  a  tots  els  participants 
d’acord amb les Bases que regulen el concurs.
En finalitzar la deliberació es farà públic el veredicte.
El  jurat  podrà  declarar  desert  el  concurs,  en  cas  de  considerar  que  cap  dels  treballs 
presentats reuneixi els mèrits suficients.

6. Premis

El  Jurat  seleccionarà  12  fotografies,  una  per  a  cada  mes  de  l’any,  entre  totes  les 
presentades per a l’elaboració i edició del calendari de l’Ajuntament de Roda de Berà per a 
l’any 2021. 
Cada fotografia seleccionada serà premiada amb 50 euros. 

7. Drets d’autor

Els participants cediran a l’Ajuntament de Roda de Berà, els drets de reproducció, distribució 
i comunicació pública sobre la imatge de la seva obra, la qual podrà utilitzar per promoure i 
dinamitzar l’activitat cultural, comercial, turística o social del municipi.

8. Acceptació de les bases

La participació en el concurs pressuposa l’acceptació íntegra de les presents normes i dels 
drets i  obligacions que se’n deriven.  Les qüestions no previstes en aquestes normes es 
resoldran a criteri del jurat.

L’Ajuntament de Roda de Berà es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís 
una causa justificada.



9. El règim jurídic 

Els premis als quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són 
lliurament revocables i reductibles en els supòsits previstos en la normativa de subvencions i 
les presents bases reguladores,  no generen cap dret a obtenció d’altres premis en anys 
posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

La  gestió  de  les  subvencions  s’efectuarà  d’acord  amb  els  principis  de  publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases, serà d’aplicació l’ordenança General 
de Subvencions de l’Ajuntament de Roda de Berà, i la llei 38/2003, General de Subvencions 
i la normativa que la desenvolupa.

Les condicions establertes en les presents bases en relació a la forma de presentació de les 
obres o els terminis que s’hi preveuen podran ser modificades per resolució de l’alcaldia en 
cas que s’hagi d’adaptar com a conseqüència de les mesures que estableixin les autoritats 
sanitàries en relació a la Covid-19. 

10. Protecció de dades

En compliment del previst en el Reglament 2016/697, de la Unió Europea, així com la Llei  
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals, l’informem que les dades personals proporcionades pels participants en el concurs 
s’incorporaran a un fitxer municipal amb la finalitat exclusiva de gestionar la participació en 
el present concurs. Les dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i 
utilitzades per la gestió d’aquest concurs.

El participant accepta amb la seva participació la publicació de la seva imatge i el seu nom 
d’usuari de la xarxa social amb qui participa per part de l’Ajuntament. 

Aquesta informació serà accessible a tots els usuaris que accedeixin als mitjans o medis que 
l’Ajuntament ho publiqui, i serà conservat de forma indefinida per motius d’arxiu i d’acord 
amb la legislació d’arxivament aplicable.

El responsable del tractament de dades és l'Excm. Ajuntament de Roda de Berà (C/ Joan 
Carles I, 15. Roda de Berà), al qual es podran dirigir les persones interessades per revocar 
el consentiment (si aquesta és la legitimació), exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, 
supressió,  oposició  o  portabilitat,  adreçant-se  per  escrit  o  al  Delegat  de  Protecció  de 
Dades dpd@rodadebera.cat.  Cal  adjuntar-hi  una  fotocòpia  del  DNI  o  signar  el  correu 
electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.  
Pot  presentar  una  reclamació  davant  l’Autoritat  Catalana  de  Protecció  de  Dades 
(apdcat.gencat.cat). 

ANNEX I. BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

mailto:dpd@elbaixllobregat.cat


10è CONCURS DE FOTOGRAFIA DE RODA DE BERÀ

DADES DEL PARTICIPANT

NOM I COGNOMS .......................................................................................

DNI O NIE ....................................................................................................

ADREÇA ACTUAL .......................................................................................

POBLACIÓ...................................................................................................

E-MAIL.........................................................................................................

TELÈFON(fixe)................................................. (mòbil)................................

NÚMERO DE COMPTE: (Per si resulta premiat) 
______________________ _________________________________________

           En cas de resultar la meva obra escollida, cedeixo a l’Ajuntament de Roda de Berà  la

 propietat de la mateixa.

SIGNATURA

RODA DE BERÀ ........ DE............................................DE 2022.

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant la present butlleta autoritza a 
que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat CULTURA responsabilitat  de 
l’AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ,  amb domicili  al  C/  Joan  Carles  I,  nº  15,  43883,  de  Roda  de  Berà  
(Tarragona).

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar el concurs fotografia Aquestes dades seran publicades a la  
revista, web, o altres medis per difondre aquest acte i es conservaran mentre sigui imprescindible o legítim per a 
la finalitat que es van captar.
  
En  qualsevol  cas  podrà  indicar  la  revocació  del  consentiment  donat,  així  com  exercitar  els  drets  d’accés, 
rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-s´hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.  
Aquestes peticions s´hauran de realitzar a C/ Joan Carles I, nº 15, 43883 de Roda de Berà (Tarragona) o bé per 
correu electrònic.
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l´Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades en dpd@rodadebera.cat

 Sí       No     Autoritzo expressament a l´Ajuntament de Roda de Berà, a la captació de la seva imatge i la 
posterior difusió de la mateixa a la web, xarxes socials, revistes, publicacions, exposicions o en qualsevol altre 
mitjà per part de l´entitat autoritzada.

ANNEX II. MODEL AUTORTIZACIÓ MENORS
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10è CONCURS DE FOTOGRAFIA DE RODA DE BERÀ

Sr./Sra. __________________________________, amb DNI ___________________ actuant en nom 

propi,  i  amb  domicili  a  efectes  de  notificació  a  ____________________,  carrer 

__________________________ número ______pis _____, C.P ______, i telèfon _______________.

En qualitat de pares/mares/tutors del menor que participa en el 10è Concurs de fotografia de Roda de  

Berà, les dades del qual es recullen a continuació, que també signa aquest documents:

Nom i Cognoms: _____________________________ amb DNI ________________

NÚMERO DE COMPTE: _________________________________________ PEL CAS QUE RESULTI 
PREMIAT

Manifesten:

Que autoritzen el seu fill/filla a participar en el concurs, els termes i condicions del qual declaren que 
coneixen i accepten íntegrament, així com els seus plans de difusió i les condicions de participació del  
menor, les quals declaren que coneixen i accepten íntegrament. Si estan interessats a repassar-les, 
aquests termes i condicions estan disponibles a lloc web de l’Ajuntament de Roda de Berà, sense 
perjudici  que  poden  sol·licitar-ne  còpia  trucant  al  numero  de  telèfon  977  657  009  o  mitjançant 
enviament de correu electrònic a l’adreça dpd@rodadebera.cat

Que consenten  expressament al tractament de les dades personals recollides per mitjà d’aquest 
document, i  també les del menor al qual representen, per part de l’Ajuntament de Roda de Berà, 
perquè pugui participar en el concurs, gaudir,  si s’escau, dels premis que li  puguin correspondre,  
d’acord amb el que estableixen els termes i condicions del concurs.

I perquè així consti, expedeixen aquesta autorització a

A _____________________, ____ de ___________ 2022

Signat Sr/Sra. _________________________________________________________

(pare/mare/tutor del menor)

DNI ___________________________________
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