
BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA A INSTAGRAM DEL MER CART D'ART 
JOVE  DE SANT BOI 2018 
 
1. Objecte 
Durant els dies, 6, 7 i 8 de desembre de 2018, dins del marc de la Fira de la Puríssima, 
es celebra el Mercat d’Art Jove de Sant Boi, organitzat per la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Aquesta iniciativa pretén ser un espai de 
promoció per als i les joves artistes, un espai de creació i experimentació per a tota la 
població juvenil i una mostra de l’aportació cultural dels i les joves. La unitat de 
Joventut del departament d'Igualtat d'Oportunitats  de l'Ajuntament de Sant Boi 
organitza un concurs de fotografia a Instagram "El Mercat d'Art amb mirada jove" amb 
l'objectiu de dinamitzar l'espai i de copsar com els i les joves viuen el Mercat d'Art 
Jove. 
 
L'objecte d'aquestes bases es establir les condicions de participació i concessió del 
premi del concurs de fotografia a Instagram del Mercat  d'Art Jove de Sant Boi 2018. 
 
2. Participants 
Pot participar-hi qualsevol persona física  d'entre 16 ai 35 anys resident a Sant Boi de 
Llobregat. Cada concursant només podrà presentar una fotografia. 
  
3. Característiques de les fotografies 
- Les fotografies presentades  han de ser originals, inèdites, no haver estat premiades 
ni publicades amb anterioritat i han de transmetre la mirada jove del Mercat d'Art Jove. 
- La imatge ha de tenir relació directa amb l'objecte del concurs "Mercat d'Art Jove  
2018 de Sant Boi de Llobregat". 
- La fotografia es pot fer en qualsevol tècnica, estil   o color , sempre que hagi estat 
feta amb un dispositiu mòbil (smartphone). 
- S'acceptaran retocs fotogràfics (filtres d'Instagram) però no fotomuntatges. 
- Les imatges no poden tenir cap contingut obscè, discriminatori, ofensiu ni vulnerar 
cap dret fonamental. 
 
4. Requisits de participació 
Per poder participar-hi s'ha de ser seguidor/a del perfil d'Instagram de Joventut 
(@joventutsantboi) en el moment en que es publiqui a la foto.  
 
Les fotografies per al concurs s'hauran de penjar a Instagram  amb el hashtag 
#majsboi18 i amb l'etiqueta  @joventutsantboi. 
 
Per resoldre qualsevol dubte o obtenir informació complementària podeu posar-vos en 
contacte amb el:  
 
Servei d'Informació Juvenil El  Punt 
LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA 
C. Mallorca, 30 
Tel. 93 652 98 43 
Dilluns i divendres de 10 h a 14 h 
I de dilluns a dijous de 16 h a 20 h 
elpunt@santboi.cat  
www.joventutsantboi.cat 
www.facebook.com/jovessantboi 
 
5. Composició del jurat  
Les fotografies seran  valorades pel següent jurat: Núria Serra Ausió (tècnica de 
comunicació), Yolanda Molina López (cap de la unitat de Joventut) i Montse Patón 
(tècnica de Joventut). 



6. Període de presentació de les fotografies 
El termini per presentar les fotografies  serà del 6 de desembre, a partir de les 12 
hores al 8  de desembre fins les 21 hores de 2018. 
 
7. Resolució del concurs  
D'entre totes les fotografies realitzades l'organització  farà una selecció de les 5 
fotografies amb més likes i el jurat, d'entre aquestes 5,  triarà la imatge guanyadora, 
tenint en compte l'originalitat, creativitats i la que millor hagi transmès la mirada jove 
del Mercat d'Art Jove de Sant Boi 2018.  
 
L'organització comunicarà a l'autor/a de la imatge que ha estat el guanyador/a del 
concurs d'Instagram, com a molt tard, el divendres 15 de desembre de 2018. 
 
El jurat pot declarar desert el concurs si ho considera oportú. La decisió del jurat serà 
inapel·lable. 
 
8. Premi  
La persona jove autora de la imatge guanyadora rebrà un premi consistent en una 
sessió a un escape room per a un màxim de 6 persones, amb un valor no superior a 
100 €.  Si els/les assistents són menors d'edat hauran d'estar autoritzats/des pel 
pare/mare, tutor/a.  
 
9. Propietat intel·lectual  
- Els/les participants assumeixen l'autoria de les seves fotografies. 
- Els/les participants es responsabilitzen de que no hi hagi drets de tercers sobre la 
imatge  presentada i de tota reclamació per drets d'imatge. 
- L'Ajuntament no es responsabilitza de l'ús que puguin fer terceres persones de les 
fotografies. 
- La persona guanyadora del concurs, de conformitat amb allò establert al Reial Decret 
Legislatiu pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, cedirà 
amb caràcter gratuït i exclusiu, sense límit territorial, ni temporal, els drets de 
reproducció, distribució, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport 
o finalitat. 
 
10. Acceptació de les bases 
La participació en aquest concurs implica la total conformitat i acceptació de les bases. 
 
11. Interpretació de les bases 
L'Ajuntament té la potestat d'interpretar les presents bases i resoldre els dubtes i 
incidències que es produeixin. 
 
 
Sant Boi de Llobregat, 18 de juny 2018 
 
 
 
 
 
 
David Coca Alves 
Cap del servei d'Igualtat d'Oportunitats i Habitatge.  
 


