
 

 

 

 

BASES CONVOCATORIA CONCURS FOTOGRÀFIC PROMOCIÓ MERCATS 
MUNICIPALS DE VALÈNCIA. #ClickAlMercat 

 

1.- OBJECTE DEL CONCURS 

L'objecte del present concurs fotogràfic és potenciar els mercats municipals de 

València i donar a conéixer la qualitat i frescor dels productes que en ells es venen, així 

com posar en valor la proximitat, la convivència, el tracte personalitzat, familiar,  el 

valor del producte natural, etc, donant a conéixer en imatges els mercats municipals de 

la ciutat.  

L'eslògan identificatiu del concurs “#ClickAlMercat,”regirà les actuacions vinculades al 
concurs. 

 

2.- CREDIT PRESSUPOSTARI A QUÈ S'APLICARAN ELS PREMIS. 

El cost dels premis otorgats s'imputarà a l'aplicació pressupostària 

IB520/43120/47910 Ot.subv.a Empreses Privades del pressupost de 2017. 

 

3.- PREMIS 

Els premis objecte del concurs fotogràfic de Mercats Municipals seran els 

següents: 

Premi PROFESSIONAL: 2000,00€. 

Premi INSTAGRAMER 1: 500,00€. 

Premi INSTAGRAMER 2: 500,00€. 

Els premis estaran subjectes a la normativa fiscal vigent en el moment del seu 

entrega, sent d´aplicació la retenció o ingrés a compte sobre els premisa mb base de 

retenció superior a 300,00 euros, en virtut d´allò que s´ha disposat per l´article 75.3f) 

del Reglament de l´Impost sobre la Renda de les persones Físiques aprovat per Reial 

Decret 439/2007 de 30 de març. 



 

 

L'organització del concurs es reserva el dret de realitzar una possible exposició, 

de caràcter itinerant, del projecte guanyador i una selecció dels treballs finalistes, 

sempre avisant prèviament als/les autors/es.  

 

4.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I ACREDITACIÓ. 

1.- PROFESSIONALS: 

Podrà participar qualsevol fotoperiodista o foto documentalista, major de 18 

anys, sense importar nacionalitat. 

Hauran d'acreditar la seua condició de professionals de la fotografia per mitjà de 

la presentació d'una declaració firmada en la que es manifeste tindre més de 3 anys 

d'experiència professional. A més, hauran de presentar una carta acreditativa d'algun 

dels mitjans per als que treballen.  

2.- INSTAGRAMERS: 

Podran participar en esta categoria els que complisquen els requisits següents: 

1) Ser major d'edat. 

2) Seguir el compte d'Instagram de @ClickAlMercat. 

3) Tindre un compte obert en Instagram. 

En esta categoria el nombre màxim total de participants seleccionats serà de 200, 50 per 

convocatòria, i es realitzaran 4 convocatòries en total. L'orde de participació de les 

diferents convocatòries s'efectuarà per orde d'inscripció. 

 

5.- EXCLUSIONS. 

No podran participar en la present convocatòria:  

Els empleats de la Regidoria de Comerç, ni del Servici de Comerç i Abastiment. 

Menors d'edat. 

Càrrecs públics de l'Ajuntament de València. 

Amb caràcter general, les persones físiques, jurídiques o entitats, que complint 

els requisits específics de participació , estiguen sotmeses en alguna de les causes de 



 

 

prohibició per a obtindre la condició de beneficiari que establix l'article 13 de la Llei 

38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. A este efecte, els participants 

hauran de presentar declaració responsable de no trobar-se sotmés en cap de les 

prohibicions previstes en l'esmentat article.  

Amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de concessió dels premis 

l'Ajuntament de València realitzarà les comprovacions oportunes de què els premiats es 

troben al corrent en el compliment de les dites obligacions.  

 

6.- RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT. 

L'òrgan competent per aprovar i resoldre la convocatòria es l´Alcaldía i per 

delegació,  la Junta de Govern Local, en virtut del que desposa la Resolució d´Alcaldia, 

núm 20 de data 26 de juny del 2015.  

 

7.- INSCRIPCIÓ I ACCÉS AL CONCURS. 

PROFESSIONALS: 

Per a participar en el concurs serà necessari realitzar una inscripció  què els 

acreditarà oficialment com a participants en el concurs. Tant la inscripció com la 

presentació dels treballs es realitzaran en format digital a través del formulari habilitat 

per a això en la web de Comerç de l'Ajuntament de València. 

 Per a la realització dels treballs, els fotògrafs podran accedir lliurement als 

mercats després d'haver rebut i imprés l'acreditació oficial com a participant en el 

concurs, que haurà de mostrar en el cas que li siga requerida. 

INSTAGRAMERS: 

Els instagramers podran participar en el concurs, una vegada inscrits via web,  

en una de les quatre trobades instagramer #ClicherMeetings per a recórrer els mercats 

municipals. Per qüestions de seguretat i aforament, en cada trobada podrà participar un 

màxim de 50 instagramers que seran registrats com a participants per rigorós orde 

d'inscripció en cada cas. En cap cas podran participar en esta modalitat més de 200 

participants en total.  



 

 

Els mercats a recórrer en cada ruta estaran especificats en el formulari 

d'inscripció. Les dates de participació són les següents:  

* 3 de febrer 2017: 1r #ClickerMeeting per a fer fotos. 

* 4 de febrer 2017: 2n #ClickerMeeting per a fer fotos. 

* 10 de febrer 2017: 3r #ClickerMeeting per a fer fotos. 

* 11 de febrer 2017 : 4t #ClickerMeeting per a fer fotos. 

Totes les persones que resulten finalistes (professionals o instagramers) hauran 

d'omplir el document de “alta en fitxer de creditors, cessionaris, personal propi i 

tercers”, que pot ser descarregat de la pàgina web municipal i remetre-ho al Servici de 

Comerç i Abastiments. L'alta com proveïdor només es tramitarà a posteriori per a 

aquelles persones que resulten premiades. 

 

8.- PRESENTACIÓ DEL PROJECTE I FORMAT. 

PROFESSIONALS: 

Es podrà presentar una única sèrie fotogràfica o reportatge, composta de 15 

imatges com a màxim i 10 com a mínim, remeses com a arxius digitals en format jpeg o 

jpg d'1.500 píxels el costat més llarg i un màxim d'1,5 MB de pes per arxiu d'imatge. No 

s'acceptarà cap projecte en format de vídeo o un altre format (pdf, tiff, ppt) no descrit en 

estes bases. 

L'organització es reserva el dret de demanar el format RAW, per la qual cosa es 

recomana disparar en este format i editar a posteriori. 

Només s'acceptaran treballs fotoperiodísticos o de document social, amb 

aquelles limitacions que esta disciplina fotogràfica permet, per la qual cosa quedaran 

exclosos immediatament aquells que no reunisquen este important i imprescindible 

requisit. 

           INSTAGRAMERS: 

Els instagramers hauran de presentar un màxim de 4 sèries fotogràfiques compostes per 

un màxim de 4 fotos cada una i un mínim de 3. La presentació de les sèries es realitzarà 

per mitjà de la publicació de les mateixes en el compte d'Instagram de cada participant.  



 

 

Cada sèrie haurà d'anar acompanyada obligatòriament pels hashtags següents: 

#ClickAlMercat 

#SócClicker  

#SócMercat 

#NOMBRE DEL MERCAT en què es va realitzar la imatge   

(ex: #MercatCentral, #MercatdeRussafa, #MercatdeBenicalap…) 

A més, a fi de reconéixer les sèries i ordenar les imatges que es presenten a concurs, 

cada una de les imatges de cada sèrie haurà d'estar identificada amb un hashtag amb 

l'estructura següent: 

#seriet+número de serie+Título de la sèrie  

Exemple: #Serie1MercadoCentralPatatas, #Serie4Transportedeverduras. 

 

9.- DRETS D'IMATGE  I PROPIETAT 

9.1- Els fotògrafs que es presenten mantindran el copyright de les seues imatges. 

No obstant, la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de València es reserva l'opció 

d'utilitzar les dites imatges per a la promoció en xarxes del concurs.  

9.2.- L'autor es fa càrrec de totes les responsabilitats derivades de possibles 

reclamacions per tercers, relatius i no limitats a drets de propietat intel·lectual i drets 

d'imatge sobre les fotografies i/o reclamacions realitzades pels subjectes protagonistes 

del reportatge, bé siguen persones físiques o jurídiques, exonerant a l'organització i a les 

persones que ho componen de qualsevol tipus de responsabilitat derivada d'això. 

9.3.- El fotògraf garantix que és titular dels drets del material que presenta a la 

convocatòria i es fa completament responsable de les reclamacions que en qualsevol 

moment pogueren realitzar-se sobre l'autoria i originalitat dels treballs i sobre la 

titularitat dels drets sobre els mateixos. També es fa responsable dels permisos de drets 

d'imatge de les persones retratades. 

9.4.- Als efectes de la comunicació pública dels reportatges finalistes, inclosa la 

seua posada a disposició en Internet, els autors guardonats cediran els drets d'explotació 

per a ús promocional, no comercial, relacionat amb el premi atorgat per l'Ajuntament de 



 

 

València (amb un màxim de 4 fotos pertanyents al reportatge guanyador) de forma 

gratuïta i en règim de no exclusiva per a tot el territori mundial, per una duració 

il·limitada. 

9.5.- L'autor guardonat amb el Premi #ClickAlMercat cedix la seua imatge, 

inclosa la seua veu i nom a a l'Ajuntament de València, (mai els drets d'autor i sempre 

amb l'obligació que aparega el seu nom i autoria en qualsevol comunicació), perquè siga 

utilitzada i incorporada en qualssevol formats, per a tot el territori mundial, per una 

duració il·limitada.  

9.6.- L'autor mantindrà indemne a l'Ajuntament de València de qualsevol tipus 

de responsabilitat derivada de la difusió de l'obra guardonada i, particular però no 

limitadorament, derivada de propietats intel·lectuals i drets d'imatge de qualsevol tercer. 

  

10.- CALENDARI. FORMA I TERMINIS DE JUSTIFICACIÓ DELS 

TREBALLS. 

PROFESSIONALS: 

27 de gener 2017: Obertura del  període d'inscripció. 

Del 27 de gener al 22 de febrer 2017: Període d'inscripció, participació i entrega 

de treballs. 

Del  22 de febrer  2017: Últim dia per a la presentació de treballs  (Deadline a 

les 23:59h) en format digital a través del formulari habilitat en la web de  Comerç de 

l'Ajuntament de València. 

 23 de febrer 2017 : Reunió del jurat per a deliberar. 

 Del 24 al 5 de març 2017: Comunicació dels 10 finalistes. S'anunciaran de 

manera consecutiva en les xarxes socials de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de 

València i en la Web de Comerç de l'Ajuntament de València i se'ls notificarà per 

correu electrònic.  

 6 de març del 2017: Entrega simbòlica del premi. El/la guanyador/a del 

premi  per a professionals #ClickAlMercat serà comunicat en un acte públic, i  la 

presència del guardonat, o d'un representant autoritzat, és indispensable. 

INSTAGRAMERS:  



 

 

27 de gener del 2017: Obertura període d'inscripció fins a cobrir nombre màxim 

participants. 

  3 de febrer 2017: 1º# clickerMeeting per a fer fotos. 

  4 de febrer 2017: 2º# clickerMeeting per a fer fotos. 

10 de febrer 2017: 3º# clickerMeeting per a fer fotos. 

11 de febrer 2017: 4º# clickerMeeting per a fer fotos. 

Els participants tindran com a data límit de publicació de les seues imatges en 

Instagram fins a les dates següents: 

a) Participants en el 1er i 2n clickerMeeting (del 3 i 4 de febrer): Límit de 

publicació de treballs fins al 14 de febrer del 2017. 

b) Participants en el 3er i 4t ClickMeeting (del 10 i 11 de febrer): Límit 

de publicació de treballs fins al 21 de febrer 2017. 

23 de febrer 2017: Reunió del jurat per a deliberar. 

Del 24 de febrer al 5 de març 2017: Comunicació dels 10 finalistes. S'anunciaran 

de manera consecutiva en les xarxes socials de la  web de Comerç de 

l'Ajuntament de València i se'ls notificarà per correu electrònic. 

6 de març del 2017: Entrega de premis. Els/es guanyadors/es dels dos premis per 

a instagramers #ClickAlMercat serà comunicat en un acte públic, i la presència 

dels/es guardonats/des o d'un representant autoritzat, és indispensable. 

 

 11.- CRITERIS DE VALORACIÓ. 

L'Escala de valoració de jurat estarà basada en un sistema de fins a 30 punts 

a) Qualitat tècnica: es pot valorar des de 0 a 10 punts 

b) Capacitat de transmetre l'objecte del concurs: es pot valorar des de 0 a 10 punts 

c)   Originalitat de la proposta : es pot valorar des de 0 a 10 punts. 

 

12.-JURAT.  

PROFESSIONALS: 



 

 

El jurat estarà compost per un reconegut membre del fotoperiodisme 

professional, per un reconegut periodista cultural i per un membre de la Universitat de 

València. El Regidor de Comerç de l'Ajuntament de València, Carlos Galiana serà 

president del jurat amb veu però sense vot. El secretari/a del jurat serà  un tècnic del 

Servici de Comerç i Abastiment, amb veu però sense vot.  

Membres del jurat: 

Miguel Lorenzo, membre del jurat professional, reconegut fotoperiodista de 

mitjans de comunicació nacionals i internacionals. Membre de la Va unir de Periodistes. 

Reporter gràfic del diari El Periòdic de Catalunya. Seleccionat per a exposar en la 25 

edició del Festival Visa Pour L´Image (Perpignan, França) 

Eugenio Viñas, redactor cap de cultura del diari digital València Plaça. 

Professor universitari invitat de “Xarxes socials i posicionament vinculat al periodisme” 

en la Universitat de València i en la universitat Catòlica de València. 

Antonio Ariño, Vicerector de Cultura de la Universitat de València. Catedràtic 

de Sociologia de la Facultat de Ciències Socials. Llicenciat en Geografia i Història i 

Doctor en Sociologia per la Universitat de València, especialista en Sociologia de la 

Cultura. 

El jurat triarà el millor dels treballs professionals entre tots els presentats. 

Després de la reunió del jurat s'emetrà una acta amb les puntuacions i la deliberació del 

mateix.  

INSTAGRAMER: 

El jurat estarà compost per un reconegut membre del fotoperiodisme nacional i 

internacional; un representant de la comunitat Instagramer de València i una reconeguda 

fotògrafa d'arquitectura. El Regidor de Comerç de l'Ajuntament de València, Carlos 

Galiana, serà el president del jurat amb veu però sense vot en les deliberacions.  El/a  

secretari/a del jurat serà un tècnic del Servici de Comerç i Abastiment, amb veu però 

sense vot.  

Membres del jurat:  

Miguel Lorenzo, membre del jurat professional, reconegut fotoperiodista de 

mitjans de comunicació nacionals i internacionals. Membre de la Va unir de 



 

 

Periodistes. Reporter gràfic del diari El Periòdic de Catalunya. Seleccionat per a 

exposar en la 25 edició del Festival Visa Pour L´Image(Perpignan, França). 

Luis Lluesma, responsable d'Igers València, la quarta comunitat Iger que es va 

crear en el món, amb més d'11.700 seguidors.  

Mariela Apolonio, una de les fotògrafes d'arquitectura més reconegudes en este 

moment a Espanya. Després de cursar Belles Arts en la Universitat Politècnica 

de València, va realitzar Màster de Fotografia Art i Tècnica. El seu treball 

professional és representat per l'Agència Internacional OTTO ARXIVE fincada 

a Nova York.  

El jurat serà l'encarregat de la selecció dels premiats en esta convocatòria. 

Prendrà els acords per majoria de vots i les seues decisions seran inapel·lables. Del 

veredicte del jurat s'alçarà la corresponent acta i serà comunicat personalment als/les 

premiats/des durant la setmana posterior a la resolució del jurat, així com notificat 

en el tauler electrònic d'Edictes de l'Ajuntament de València. 

 

13.- TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ. 

El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de 6 mesos, comptats des 

de l'endemà a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut 

este termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució expressa, la sol·licitud 

s'entendrà desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que establix l'article 

25.5 de la Llei General de Subvencions. 

Contra l'acord de la Junta de Govern Local, que posa fi a la via administrativa, 

podrà interposar-se recurs de reposició i/o recurs contenciós administratiu , de 

conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la  Llei 39/2015 d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i els 

articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 

Contenciosa Administrativa, sense perjuí de qualsevol altra via que s'utilitze o qualsevol 

altra que es considere procedent.  

 Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a  la concessió del 

premi, i en tot cas  l'obtenció concurrent d'altres aportacions fora dels casos permesos en 

els normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.  



 

 

 

14.- PUBLICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS PREMIS. 

De conformitat amb el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015 d'1 octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la concessió dels 

premis, es publicarà en la pàgina web i en el tauler d'edictes electrònics de l'Ajuntament 

de València.  

 Dels premis concedits es donarà publicitat en els termes dels articles  18 i 

20.8b) de la  Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, havent de 

publicar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions. Aixi Mateix, és d´aplicació 

el que desposa la Dispopsició Addicional Segona de l´Ordenança General de 

subvencions de l´Ajuntament de València i els seus organismos públics, respecte a la 

publicitat de les Convocatòries. 

 

15.-ACCEPTACIÓ BASES. 

La participació en el concurs fotogràfic dels mercats municipals pressuposa 

l'acceptació de les bases que ho regixen.   

L'organització del concurs es reserva el dret de rebutjar aquelles sol·licituds que 

no complisquen els requisits i condicions especificats en la present convocatòria. 

 

16.- FORMA DE PAGAMENT DELS PREMIS. 

Les persones premiades en el concurs hauran de donar-se d'alta en l'Ajuntament  

de València com a creditors presentant amb este fi l'imprés “Alta en fitxer de creditors, 

cessionaris, personal propi i tercers.”  

El pagament dels premis es realitzarà a través de transferència bancària, una 

vegada s'hagen realitzat les operacions d'alta  de creditor i de reconeixement de 

l'obligació que siguen necessàries d'acord amb la normativa de gestió pressupostària i 

comptable aplicable a l'Ajuntament.  

S'efectuarà un pagament únic, per la totalitat de l'import del premi, a les 

persones beneficiàries, una vegada que el servici gestor haja comprovat que es troben al 

corrent del compliment de les seues obligacions tributàries davant de la hisenda estatal i 



 

 

municipal i amb la Seguretat Social, i que no són deutors per resolució de procedència 

de reintegrament. 

 

17.- COMPATIBILITAT I INCOMPATIBILITAT DELS PREMIS. 

Els premis objecte del present concurs fotogràfic seran incompatibles amb 

qualsevol altre premi o subvenció, ajudes, ingressos o recursos que es destine a la 

mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, 

nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 

 

18.- MODIFICACIONS EN EL PROJECTE O TREBALL OBJECTE 

CONCURS. 

No hi ha possibilitat de modificar el projecte o treball objecte del concurs 

fotogràfic, havent de complir els requisits i condicions establits en les presents bases. 

 

19.-  REGULACIÓ NORMATIVA. 

La convocatòria dels premis per al Concurs fotogràfic de Mercats Municipals, es 

regularà a més de per les presents bases específiques , per allò que s'ha disposat amb 

caràcter general en la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, el Reial 

Decret 887/2006 de 21 de juliol , pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de 

Subvencions i l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València 

aprovada per acord del  Ple de data 28 de juliol del 2016 i publicada en el Butlletí 

Oficial de la Província de 2 de novembre  del 2016. 


