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INSPAI, Centre de la Imatge, adscrit a l'Àrea de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona, convoca la 
XIV edició de Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines, un 
programa que té com a objectiu promoure i difondre els treballs 
fotogràfics dels joves fotògrafs i fotògrafes de l'àmbit territorial de 
Girona. Aquesta aposta per la creació fotogràfica és un dels objectius 
d'INSPAI, conjuntament amb l'interès per, d'una banda, acostar a la 
població la fotografia des de totes les vessants, perquè pugui gaudir 
de les tendències de la producció fotogràfica actual, i, de l'altra, per 
oferir als ajuntaments una proposta cultural mitjançant exposicions 
itinerants.

La Diputació escollirà un projecte fotogràfic entre tots els que es 
presentin, el qual es premiarà amb 1.250,00 � bruts (import subjecte a 
les retencions de les persones físiques vigents en el moment del 
pagament del premi) i es dotarà dels recursos necessaris per a la seva 
exposició i itinerància.

Aquesta convocatòria es regeix pels següents requisits:
 
1. Participants

1.1. La convocatòria és oberta a les persones físiques que tinguin 
entre 18 i 30 anys, nascudes en un municipi de les comarques 
gironines o bé que hi estiguin empadronades des de fa tres anys.

1.2. La inscripció és gratuïta.

1.3. No es pot presentar a la convocatòria cap persona que hagi estat 
seleccionada en edicions passades. Tampoc no hi pot participar el 
personal funcionari o laboral de la Diputació de Girona ni dels 
organismes autònoms o entitats que en depenguin.

2. Projectes

2.1. Cada persona pot presentar un sol projecte fotogràfic a la 
convocatòria de cada exercici. El projecte ha de correspondre a un 
únic tema, reportatge o tècnica. En cas que es rebi més d'un projecte 
o sol·licitud d'una mateixa persona, la Diputació de Girona únicament 
acceptarà el primer que s'hagi inscrit en el Registre General.

2.2. Les imatges que acompanyin la sol·licitud, lliurades en format 
digital, poden ser realitzades amb qualsevol procediment, sempre 
que sigui íntegrament fotogràfic. No s'acceptaran obres realitzades 
amb tècniques no fotogràfiques.

2.3. Els projectes presentats no poden haver estat premiats en cap 
altre premi, concurs, certamen o convocatòria similar, ni tampoc 
seleccionats quan d'aquesta selecció hagi derivat o pugui derivar una 
exposició pública, una edició en un catàleg o la comunicació pública 
per qualsevol mitjà.

3. Documentació

Per concórrer a la convocatòria, cal presentar, juntament amb el 
projecte, la documentació següent:

1) Sol·licitud per participar a la convocatòria del programa Joves 

7. Obligacions de la persona premiada

7.1. Un cop rebuda la notificació, la persona seleccionada disposarà 
d'un termini màxim de 30 dies per lliurar a INSPAI un total de quaranta 
fotografies relatives al projecte presentat (o que se'n derivin) en el 
document de descripció i explicació al qual fa referència l'apartat 2n 
de la base tercera, en suport paper i digital, en els formats, les mides, 
els suports i amb la presentació que INSPAI indicarà a la persona 
seleccionada. Les despeses de les reproduccions seran a compte de 
la Diputació de Girona. L'acceptació del premi comportarà el 
compromís de complir el termini final de lliurament. L'incompliment 
del termini serà interpretat com una renúncia a la realització del 
projecte.

7.2. La persona seleccionada accepta la resolució de la Diputació de 
Girona i, a partir del lliurament de les imatges, cedeix a la Diputació de 
Girona, de manera no exclusiva, els drets d'explotació d'aquestes 
sense limitació territorial, fins que passin a domini públic. Amb 
aquesta cessió, autoritza la Diputació de Girona a portar a terme les 
reproduccions i actes de distribució i comunicació necessaris, 
inclosa la posada a disposició de les imatges per mitjà d'Internet. 
Autoritza, així mateix, la Diputació de Girona perquè disposi d'una 
còpia digital de les imatges per incorporar-les als fons d'INSPAI.

7.3. La Diputació de Girona podrà disposar lliurement de les imatges, 
sigui directament o bé autoritzant-ne l'ús a altres persones, en el 
desenvolupament de les competències i funcions pròpies de la 
corporació. En qualsevol cas, sigui quina sigui la forma d'utilització, la 
Diputació garantirà la identificació del fotògraf com a autor o 
realitzador de les imatges. Ningú no podrà explotar pel seu compte 
les imatges directament o bé autoritzant terceres persones.

7.4. La divulgació de les imatges premiades, tant si es produeix a 
iniciativa del fotògraf com de la Diputació de Girona, anirà 
acompanyada en tots els casos, de manera ben visible, de la 
referència següent: «Imatge/s guanyadora/es de la XIV convocatòria 
de Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines - INSPAI, Centre 
de la Imatge de la Diputació de Girona».

7.5. La persona seleccionada faculta expressament la Diputació de 
Girona perquè autoritzi la consulta pública de les imatges des del lloc 
web, i perquè autoritzi els usos esmentats en el pacte anterior. No 
obstant això, la Diputació de Girona no podrà autoritzar usos de 
caràcter comercial i, per tant, les sol·licituds que rebi en aquest sentit 
es traslladaran al cedent.

7.6. Un cop finalitzada la mostra itinerant, les imatges reproduïdes i 
exhibides a l'exposició, així com tot el material de suport (marcs i 
vidres) restarà en poder de la Diputació de Girona.

7.7. Aquestes condicions quedaran establertes i regulades 
mitjançant la signatura d'un contracte entre la Diputació de Girona i el 
fotògraf per realitzar una exposició de fotografies i l'edició d'un 
catàleg.

7.8. La persona seleccionada no haurà de ser retribuïda 
econòmicament, ni un cop resolta la convocatòria ni en el futur, per 
cap acte d'explotació que porti a terme la Diputació de Girona, en 
aplicació del que preveuen aquesta convocatòria.

7.9. La persona seleccionada es compromet a no exposar 
públicament les imatges en cap altra exposició ni a editar-les en cap 
tipus de publicació en suport paper o plataforma digital mentre duri el 
recorregut itinerant de l'exposició organitzada per INSPAI. Es deixa a 
criteri d'INSPAI l'aprovació, si escau, de la utilització de les imatges 
soltes per part de la persona seleccionada, si així ho sol·licités.

7.10. En cas que les fotografies del projecte seleccionat incorporin la 
imatge de persones identificables, el projecte s'haurà d'acompanyar 
d'una declaració del fotògraf en la qual garanteixi que ha obtingut 
l'autorització expressa d'aquestes persones per captar, reproduir i 
publicar la seva imatge d'acord amb les finalitats pròpies de la 
convocatòria, que s'especifiquen en aquesta.

8. Divulgació

En relació amb el projecte seleccionat, es portaran a terme les 
activitats següents:

8.1. Producció i organització d'una exposició al claustre de la 
Diputació de Girona i edició d'un catàleg.

8.2. Recorregut itinerant de l'exposició per diferents municipis de les 
comarques de Girona.

8.3.  Exposició virtual al lloc web d'INSPAI un cop acabat el recorregut 
itinerant.

8.4. Altres iniciatives que pugui portar a terme INSPAI orientades a 
promoure el treball de la persona seleccionada.

9. Devolució dels projectes

Les persones no seleccionades podran recollir a la seu d'INSPAI (c/ 
dels Ciutadans, 11, 4t, 17004 Girona) les fotografies presentades amb 
la sol·licitud. Si en el termini dels dos mesos posteriors a la resolució 
no les han recollides, s'entendrà que desisteixen de recuperar-les, i 
les imatges seran destruïdes juntament amb la documentació 
presentada.

10. Acceptació de les bases de la convocatòria

10.1. La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació 
plena de les bases i de les obligacions que se'n deriven. 

10.2. L'organització de la convocatòria es reserva el dret de resoldre 
com consideri més convenient, de manera equitativa i ajustada a dret, 
qualsevol incidència no prevista en aquesta. La comissió d'avaluació, 
en desenvolupament de les seves funcions, podrà interpretar les 
bases d'aquesta convocatòria  d'acord amb els mateixos criteris.

11. Informació

INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, facilitarà 
assessorament i orientació a totes les persones interessades en la 
convocatòria. El text de les bases i el model del formulari que cal 
presentar es podran consultar al lloc web d'INSPAI (www.inspai.cat).

Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines. El model es pot trobar al 
lloc web d'INSPAI (www.inspai.cat). La sol·licitud ha de contenir la 
descripció i l'explicació del projecte que es presenta, i s'ha 
d'acompanyar de la documentació següent:
a) Còpia autèntica del DNI o d'un document substitutori.
b) Certificat que acrediti l'antiguitat de l'empadronament en un 
municipi de les comarques gironines, tal com està indicat en la base 
1.1.

2) En suport CD, DVD o USB:
- Fotografies: un mínim de 10 imatges i un màxim de 15, en format 
digital. Cal lliurar-ne dues versions: en fitxers de format TIFF amb 
resolució de 2.400 × 3.800 píxels i en fitxers en format JPG amb baixa 
resolució de 241 × 350 píxels.
- Dades del projecte: document (accessible al lloc web d'INSPAI: 
www.inspai.cat) que ha d'incloure el títol i la descripció del projecte, 
en format Word o PDF.

4. Lliurament de la documentació

La sol·licitud s'ha de presentar al Registre General de la Diputació de 
Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona), en horari d'atenció al 
públic (de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h), a partir del dia 22 de 
febrer i fins al dia 11 de març de 2016, ambdós inclosos, o per 
qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 

5. Comissió d'avaluació

La comissió d'avaluació dels projectes estarà formada per:

PRESIDENT:
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar o la persona que delegui.

VOCALS:
La cap d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.
Dos fotògrafs de reconeguda trajectòria professional i artística.
Una persona experta en crítica de l'art i la fotografia.
Actuarà com a secretària, amb veu però sense vot, una persona 
representant d'lNSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.

6. Criteris de valoració dels projectes i veredicte

La comissió d'avaluació valorarà:

6.1. L'originalitat, la innovació, la qualitat artística i tècnica de les 
imatges i la viabilitat i les possibilitats materials de realitzar els 
projectes presentats. 

6.2. La construcció d'un fil discursiu que aglutini el conjunt de 
l'exposició i que sigui coherent i unitari.

La resolució de la convocatòria serà notificada a la persona 
seleccionada i es farà pública al lloc web d'INSPAI (www.inspai.cat) i a 
les xarxes socials a partir del 4 d'abril de 2016.
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