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V Concurs de Fotografia  

«Instantànies de cooperació» 

 

Resolució del 12 de febrer del 2018, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es 
convoca el V Concurs de Fotografia «Instantànies de cooperació» per a la participació de la comunitat 
universitària en l’exposició de fotografies que reflecteixen la vida i les desigualtats socials als països 
del sud.  

 

1. Concurs 

 

El Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) de la Universitat Politècnica de València (UPV) convoca la quarta 

edició del concurs fotogràfic «Instantànies de cooperació». L’objectiu del concurs és difondre, promoure i reconèixer la 

participació de la comunitat universitària en els àmbits de la solidaritat i de la cooperació al desenvolupament.  

 

Les fotografies han d’abordar directament la temàtica del concurs des de dues modalitats diferenciades, i s’han d’atenir 

a les bases que fixa el CCD i que hi ha tot seguit. 

 

Finalitzat el concurs, el CCD es reserva el dret a exposar les fotografies en diferents espais de la UPV, així com la seua 

exposició i venda en una subhasta solidària, organitzada pel CCD. La recaptació d'aquesta venda anirà destinada a una 

ONG, ONGD o entitat amb finalitats socials. 

 

2. Temàtica 

 

Les fotografies han de representar els aspectes positius dels programes desenvolupats en matèria de cooperació 

internacional i educació per al desenvolupament per membres de la comunitat universitària de la UPV. 

 

Les modalitats del concurs són les següents: 

 

• PROJECTE. Les fotografies han d’estar vinculades a projectes que fomenten el desenvolupament humà sostenible, 

l’educació per al desenvolupament o la participació social, i han de mostrar les problemàtiques derivades de la pobresa i 

http://www.upv.es/entidades/CCD/
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la desigualtat. 

 

• REALITAT. Les fotografies han de mostrar diversos aspectes de les realitats i la vida quotidiana dels llocs on es 

desenvolupen els projectes. 

 

El concurs pretén mostrar la realitat de les persones, els llocs o els projectes (segons la modalitat) des d’un punt de 

vista positiu i alegre, tot centrant-se en les capacitats de desenvolupament de les persones. Per tant, les fotografies han 

d’aportar aquesta visió positiva i no incórrer en missatges victimistes. D’altra banda, quedaran eliminades 

automàticament del concurs les fotografies que puguen ser ofensives cap a altres cultures, països o institucions.  

 

3. Participants 

 

Tenen dret a participar-hi tota la comunitat universitària de la UPV (alumnat oficial, PDI, PAS) i els membres d’Alumni 

UPV. 

 

Les persones que hi participen accepten les bases de la convocatòria. 

 

4. Lliurament i format 

 

Cada participant pot presentar fins a un màxim de dues fotografies per modalitat, les quals han de ser originals i no 

estar pendents de votació o haver sigut premiades en un altre concurs. Si això ocorreguera, es desqualificarà l’autor o 

l’autora immediatament. 

 

No es permet utilitzar imatges protegides legalment per copyright, així com qualsevol imatge l’autoria o els drets de la 

qual no pertanguen a la persona participant. Són responsabilitat de l’autora o de l’autor els possibles perjudicis que 

resulten d’utilitzar aquest tipus d’imatges. 

 

Així mateix, no es permet manipular la fotografia més enllà dels retocs d’il·luminació i contrast, és a dir, no es permet 

cap tipus de retoc que modifique el contingut de la fotografia. 
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Les propostes s’han de lliurar al CCD (edifici Nexus, planta quarta, camí de Vera, s/n, 46022 València) o en el registre 

d’entrada oficial de la UPV als campus de València, Gandia i Alcoi. 

 

Per a formalitzar les candidatures s’han de lliurar dos sobres diferenciats amb el contingut que s’indica tot seguit.  

 

1. Contingut del sobre número 1 (versió en paper de la proposta): 

  

- Instantània en paper fotogràfic i grandària DIN A4. 

- Annex I en paper, amb la informació associada a la imatge. 

 

El sobre número 1 només ha d’estar identificat a l’exterior amb el títol de la fotografia i la modalitat en la qual participa, 

sense indicar cap tipus de dades personals. És el sobre que valorarà el jurat del concurs.  

 

S’ha de lliurar un sobre número 1 per cada fotografia proposada.  

 

2. Contingut del sobre número 2 (versió digital de la proposta en CD, llapis o targeta de memòria): 

 

- Versió digital de les imatges en format JPG (grandària mínima d’1,5 MB)  

- Annex I en format Word o Open Office (un document per cada fotografia presentada al concurs)  

- Annex II en format Word o Open Office amb les dades personals següents: 

 

- Nom i cognoms  

- Número de NIF o passaport 

- Telèfon  

- Adreça de correu electrònic 

- Escola, departament, institut, centre o servei de la UPV al qual es pertany 

- Justificant de pertinença a la UPV (fotocòpia de la matrícula o del carnet de PAS/PDI) 

- Títol de totes les imatges presentades al concurs  
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S’ha de lliurar un únic sobre número 2 per persona participant, independentment que presente una fotografia o més. A 

l’exterior, únicament han de figurar els títols i les modalitats de totes les imatges presentades al concurs, sense indicar 

cap tipus de dades personals. 

 

Aquest sobre no es lliura al jurat i el custodia el CCD, de manera que una vegada es resolga el concurs puguen 

associar-se els títols de les imatges guanyadores a les dades personals de cada participant. 

 

Segons els criteris exposats en l’apartat 2, el CCD es reserva la possibilitat de passar fotografies de modalitat, si ho 

considera adequat. 

 

Les dades de caràcter personal que faciliten les persones interessades, o a les quals la UPV tinga accés en el marc de 

la convocatòria, tenen la protecció derivada de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal. 

 

Cada participant és l’únic responsable de les reclamacions que es puguen produir per la vulneració de qualsevol dret a 

terceres persones, inclosos sense caràcter limitador drets de propietat intel·lectual o industrial i drets d’imatge, i es 

compromet a deixar indemne el CCD com a organitzador. 

 

5. Termini 

 

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta 

convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acaba el 23 de març del 2018 a les 14 hores. 

 

6. Premi 

 

L’organització del concurs atorga quatre guardons: 

 

- Un primer premi per cada modalitat, dotat amb 200 euros. 

- Un accèssit per cada modalitat. El jurat triarà un màxim de deu fotos per a la votació a través de la pàgina de 

Facebook del Centre de Cooperació per al Desenvolupament. Les fotos s’exposaran en aquesta pàgina, en la qual 

https://www.facebook.com/ccd.upv
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s’anunciarà l’obertura del període de votació i la durada. Cada accèssit serà exposat junt amb els guanyadors del 

concurs i rebran un diploma oficial del CCD. 

 

El CCD destina per a la convocatòria fins a un màxim de 400 euros de l’aplicació pressupostària 00802000042240000. 

Els premis estan subjectes a la retenció fiscal corresponent. 

 

7. Drets 

 

Totes les propostes restaran en possessió del CCD de la UPV, i es podran utilitzar en exposicions, activitats o material 

de difusió del CCD, sense que això implique cap pagament o contraprestació més enllà dels associats al premi del 

concurs. A més, les persones que participen en el concurs donen el consentiment perquè les fotografies presentades es 

puguen modificar amb la finalitat d’adaptar-les a diferents documents gràfics i/o audiovisuals que el CCD considere 

convenient. 

 

La retirada del format físic per part de les persones que hi participen es podrà fer durant els dos mesos següents a la 

resolució del concurs. 

 

El fet de participar en el concurs no és incompatible amb el fet de presentar la mateixa proposta a altres concursos, 

sense que importe la naturalesa del concurs i la naturalesa de l’organitzador (públic o privat).  

 

8. Incompliment 

 

El CCD declararà no vàlids els treballs que no complisquen els requisits exposats en la convocatòria.  
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9. Jurat 

 

El CCD és l’òrgan instructor i la decisió del concurs és a càrrec d’un jurat multidisciplinari designat pel rector, format per: 

- Rosa Puchades Pla, vicerectora de Responsabilitat Social, Cooperació i Esport 

- Sergio Pérez Medina, tècnic del Centre de Cooperació per al Desenvolupament 

- María de los Llanos Gómez Torres, tècnica del Centre de Cooperació per al Desenvolupament 

- José M. Luelmo Jareño, docent de Belles Arts 

- Felicia Puerta Gómez, docent de Belles Arts 

 

Votació popular: s’atorgarà un accèssit a les dues imatges que reben la quantitat més gran de vots en la pàgina de 

Facebook del CCD i que no es corresponguen amb la fotografia guanyadora. 

 

Aquest jurat avalua i proposa les obres premiades i eleva la proposta al rector de la UPV, qui la resol en última 

instància. 

 

La participació en el concurs exclou immediatament de poder formar part del jurat. 

 

10. Criteris de valoració 

 

El jurat té en compte els criteris de valoració següents: 

• Adequació a la temàtica del concurs (6) 

• Personalitat creativa (2) 

• Tècnica fotogràfica (2) 
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11. Resolució 

 

La valoració final del jurat i la relació de persones guanyadores del concurs es publicarà de manera visible en la pàgina 

web del CCD i en la pàgina de Facebook del CCD, abans del 13 de abril del 2018. El CCD es posarà en contacte 

directament amb les persones premiades.  

 

Les resolucions administratives estan subjectes a les obligacions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, en particular pel que fa a la motivació i la possibilitat de recurs. 

 

Contra la resolució d’aquesta convocatòria, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de 

reposició davant de l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes, comptador des que es publica, d’acord amb el que 

preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, o es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de l’òrgan 

competent, en el termini de dos mesos des que es publica aquesta resolució.  

 

València, 12 de febrer de 2018 

 

 

 Francisco J. Mora Mas 

Rector de la Universitat Politècnica de València 
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ANNEX I  

(Informació que s’ha d’incloure en paper en el sobre 1 i en format Word o Open Office en el sobre 2) 

 

 

 

Modalitat: ............................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Títol: ............................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Lloc: ............................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Any: ............................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Títol del projecte / Contrapart: ..................................................................................................................................................................................... 

 

 

Text breu (250 paraules com a màxim) que ha d’acompanyar la fotografia en possibles exposicions 

(descripció, anècdotes, poesia, etc.): 
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ANNEX II  

(Informació que s’ha d’incloure en digital en el sobre número 2) 

 

 

 

FORMULARI DE DADES DE LA PERSONA PARTICIPANT 

 

 

Nom: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Cognoms: ......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Escola / departament / institut / centre de servei: ........................................................................................................................................................... 

 

DNI / passaport: ........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Telèfon: ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Adreça de correu electrònic: ............................................................................................................................................................................................................. 

 

 

*Adjunteu justificant de pertànyer a la UPV (fotocòpia de la matrícula o del carnet de la UPV) 

 

 


