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Núm. 8129
diPUtAció de GirOnA 
INSPAI, Centre de la Imatge 

Extracte en la BDNS de la Convocatòria de la XVI edició del Premi Joves 
Fotògraf(e)s 

Administració Pública: DIPUTACIÓ DE GIRONA
Codi Administració Pública: L02000017
Òrgan: DIPUTACIÓ DE GIRONA
Codi Òrgan: L02000017
Id. Anunci: 21129 
Codi convocatòria: 363788 
Ref. convocatòria: 490620/007
Des convocatòria: Extracte de la Resolució de 19 de setembre de 
2017, de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la que 
s’aprova la XVI Convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b i 20.8 a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual consta en la 
Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Participants 
La convocatòria és oberta a les persones físiques que tinguin entre 
18 i 30 anys, nascudes en un municipi de Catalunya o bé que hi 
hagin estat empadronades durant tres anys, com a mínim, i encara 
ho estiguin en el moment de presentar la sol·licitud de participació.

Segon. Finalitat 
L’objectiu de la convocatòria és promoure i difondre els treballs 
fotogràfics dels joves fotògrafs i fotògrafes de l’àmbit territorial de 
Catalunya. 

Cada participant pot presentar un sol projecte fotogràfic. El projecte 
ha de correspondre a un únic tema, reportatge o tècnica. 

Les imatges que acompanyin la sol·licitud s’han de lliurar en format 
digital i poden haver estat realitzades amb qualsevol procediment, 
sempre que sigui un procediment íntegrament fotogràfic. No 
s’acceptaran obres realitzades amb tècniques no fotogràfiques.

Els projectes que es presentin no poden haver estat premiats en cap 
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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.

Tercer. Bases reguladores
Publicades en el BOP núm. 162, de 24 d’agost de 2017.

Quart. Import del premi 
L’obra premiada es dotarà dels recursos necessaris perquè sigui 
exposat, perquè se n’editi un catàleg i perquè l’exposició pugui 
itinerar. El projecte escollit es premiarà amb 1.250,00 € bruts 
(import subjecte a les retencions de les persones físiques vigents en 
el moment del pagament del premi). L’efectivitat del premi queda 
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment 
de la resolució de la concessió.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
Del 2 d’octubre de 2017 al 10 de novembre de 2017.

Girona, 26 de setembre de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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