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1ª Edició – Concurs fotogràfic dels mercats municipals permanents de 
Palma: “El meu mercat”   
 
 

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA 2018 
 
 
1. Participants 
 
Podran participar en aquest concurs fotogràfic totes les persones aficionades a 
la fotografia. 
 
2. Temàtica 
 

a) El mercat. Imatges relatives tant als productes que podem trobar en els 
mercats com l’arquitectura d’aquests.  

b) El meu mercat i la gent que el forma i el fa possible. Imatges relatives a 
les persones que formen part del mercat, tant les que hi treballen com 
les consumidores i usuàries, on quedi palès que el mercat és un punt de 
trobada dels veïnats dels barri.  

 
3. Característiques de les fotografies 
 

- Les imatges hauran de ser necessàriament originals, inèdites, no havent 
estat presentades y/o premiades en altres concursos. 

- Les fotografies que continguin marques d’aigua visibles, noms o inicials 
seran desqualificades i no s’inclouran en el veredicte.  

- Les imatges podran ser en color o blanc i negre. Les fotografies es 
presentaran en format (.JPG) amb una resolució mínima de 200ppi, 
encara que és recomanen 300ppi i una resolució mínima 1600 x 1200 o 
similar 

- El pes de cada arxiu no haurà de superar els 3 Mb. 
- Cada participant podrà presentar fins a un màxim de dues fotografies per 

tema. El contingut de les imatges necessàriament ha d’estar relacionat 
amb els temes del concurs. 

- Les fotografies hauran de ser propietat de l’autora o l’autor que les 
presenti al concurs. 

- L’organització podrà demanar l’arxiu (.RAW) de les fotografies que siguin 
finalistes. 

 
Les obres passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Palma, que es reserva 
tots els drets sobre les mateixes i podrà utilitzar-les posteriorment amb finalitats 
culturals, artístiques o publicitàries, citant sempre el nom de l’autora o de 
l’autor, atenent-se, en tot cas, a allò que s’hi disposa a la Llei de propietat 
Intel·lectual. 
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4. Forma de presentació i enviament 
 
Els enviaments es faran al correu electrònic 
concursfotograficmercatsmunicipals@palma.cat  indicant en el cos de l’e-mail: 
 

• Nom i llinatges 

• Telèfon de contacte de la persona participant 

• Número d’obres acompanyades i el títol corresponent 

• Títol de l’obra en cadascun dels arxius JPG 
 
La data límit de presentació serà el 18 de juliol de 2018 fins les 23.59 
hores. 
 
5. Premis 
 
Els premis són els següents: 
 
Primer premi. Fotografia guanyadora 
de les dues temàtiques proposades.  

Val de 500 € per comprar a qualsevol 
mercat municipal permanent 

Segon premi de “El mercat” Val de 250 € per comprar a qualsevol 
mercat municipal permanent 

Segon premi de “El meu mercat i la 
gent que el forma i el fa possible” 

Val de 250 € per comprar a qualsevol 
mercat municipal permanent 

Quart premi “El mercat” Val de 100 € per comprar a qualsevol 
mercat municipal permanent 

Cinquè premi “El meu mercat i la gent 
que el forma i el fa possible” 

Val de 100 € per comprar a qualsevol 
mercat municipal permanent 

 
 
No podran recaure dos premis en una mateixa fotografia. 
 
La comunicació del veredicte es farà el 23 de juliol, essent inapel·lable, i 
l’entrega de premis es farà en acte públic el dia 25 de juliol. Els autors premiats 
i les autores premiades es comprometen a recollir els premis a l’acte d’entrega 
públic. En el cas excepcional i justificat de no poder assistir a l’acte, la 
premiada o el premiat podrà nomenar a una persona al seu lloc per a recollir el 
premi. 
 
6. Jurat 
 
El jurat serà designat per el servei de Mercats de l’àrea de Sanitat i Consum de 
l’Ajuntament de Palma entre persones competents en l’art fotogràfic i/o artístic. 
El jurat es reserva el dret de la interpretació de les bases del present concurs i 
de resolució dels casos no contemplats, de conformitat amb el seu millor criteri. 
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Es farà publicitat de la decisió mitjançant anunci a la pàgina web i/o xarxes 
socials dels participants premiats. El jurat es reserva el dret de declarar deserts 
els premis que s’estableixen a l’apartat següent, si els treballs presentats no 
reunissin, al seu criteri, els mèrits suficients.  
  
7. Observacions 
 
- Totes les fotografies hauran d’estar lliures de drets a tercers. 
 
- Totes aquelles fotografies que no compleixin algun dels requisits establerts a 
les presents bases, quedaran desqualificades. 
 
- La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les bases 
reguladores del mateix. 
 


