
BASES 1r CONCURS FOTOGRÀFIC INSTAGRAM AMB MOTIU DEL 28 DE JUNY, DIA 

INTERNACIONAL DE L’ORGULL 

1. ORGANITZADOR DEL CONCURS 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, a través de la Regidoria d’igualtat, organitza el 

primer concurs fotogràfic a través de la xarxa social d’Instagram, adreçat a la població 

d’entre 14 a 25 anys, dins del marc del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. 

 

2. OBJECTE DEL CONCURS 

Es tracta d’un concurs gratuït on s’haurà de penjar una foto amb temàtica LGTBI, sigui 

una imatge fotogràfica amb o sense persones, o  un dibuix que faci referència al 

col·lectiu. El tema de les fotografies a concurs ha de servir per mostrar una visió i 

sensibilitat LGTBI. 

 

Les persones que hi participin hauran de respectar les disposicions legals en matèria 

de protecció del menor i protecció de dades de caràcter personal. 

 

L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que 

incompleixin les característiques anteriors, així com aquelles que siguin 

discriminatòries per raó de naixement, procedència, orientació sexual, religió, opinió o 

qualsevol altra condició o circumstància personal o social. També seran rebutjades 

aquelles imatges amb continguts que puguin ser considerades elements pornogràfics o 

explícitament sexuals. 

 

3. TEMPORALITAT 

El període de participació en el concurs serà del 8 al 22 de juny de 2021, ambdós 

inclosos. El jurat només valorarà les fotografies que s’hagin publicat entre aquestes 

dates. 

 

4. PARTICIPANTS 

Concurs adreçat a usuaris i usuàries d’Instagram que siguin persones físiques. 

Per participar en el concurs s’haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i 

respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). 

  

Concurs destinat a usuàries i usuaris d’Instagram, amb edats compreses entre els 14 i 

25 anys, residents de Vilassar de Dalt, o que mantinguin un vincle amb el municipi, i 

què hauran de publicar una fotografia a Instagram des del seu propi perfil que 

transmeti el missatge esmentat en el punt 2. En el cas dels menors d’edat, segons 

l’article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 

reglament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal, s’estableix que “podrà 

procedir al tractament de les dades els majors de catorze anys amb autorització dels 

pares, mares, o tutors/es legals”. 

 

 

 

http://instagram.com/legal/terms/


Cada participant podrà concursar amb un màxim de dues fotografies.  

Les publicacions hauran d’anar acompanyades dels següents hastags: #vilassar28J i 

#vilassarigualtat  

Per participar s’haurà de seguir i citar el compte d’instagram @vilassardedalt. 

 

5. OBLIGACIÓ DELS I LES PARTICIPANTS 

Les fotografies que participin al concurs hauran de ser inèdites i originals i hauran de 

reflectir l’objectiu del concurs esmentat en el punt 2. 

És responsabilitat del/la participant obtenir el consentiment exprés i inequívoc de les 

possibles persones que puguin aparèixer en les fotografies, així com del seu 

consentiment per pujar, exhibir i compartir la imatge, exceptuant si la fotografia s’ha 

efectuat en un lloc públic, tal com s’estableix de forma legal a la LO 1/1982, de 5 de 

maig, de protecció civil del dret a l’honor, integritat i pròpia imatge. 

 

Tanmateix, el guanyador o guanyadora major de 14 anys haurà de presentar el DNI per 

tal de garantir l’edat mínima per participar al concurs. 

 

6. COMUNICACIÓ DEL CONCURS 

Tota la informació referent al concurs, així com la comunicació es publicarà a través de 

les diferents xarxes socials (Facebook, Instagram i Twitter), de l’Ajuntament,  així com 

a la  web. 

 

7. PREMI I JURAT 

El jurat estarà format per la Regidora d’Igualtat i Feminisme, la regidora de Cicles de 

Vida, el tècnic d’Igualtat, i la tècnica de joventut. 

 

El jurat emetrà el veredicte durant la setmana de la celebració del 28 juny. 

Es valorarà la creativitat, originalitat i l’impacte visual que transmet la imatge i 

l’adequació de la mateixa a la transmissió de valors, la diversitat per orientació sexual i 

d’identitat de gènere, així com el respecte i la tolerància, reflectint qualsevol tipus de 

visió LGTBI. 

La decisió del jurat serà definitiva, tot i que es reservarà el dret de modificar-la i 

atorgar el premi a la següent fotografia, si la persona primerament proposada com a 

guanyadora no contacta amb l’organització del concurs. 

 

El premi per la persona guanyadora consistirà en una targeta regal valorada en 100€ 

per gastar a la botiga Abacus. Així mateix, qui rebi la targeta, rebrà també un llistat de 

recomanacions de llibres de temàtica LGTBI. 

 

A través de les xarxes socials de l’Ajuntament, s’informarà a la persona guanyadora, 

que haurà de posar-se en contacte amb l’organització, en un període màxim de cinc 

dies, al correu electrònic igualtat@vilassardedalt.cat, on facilitaran el seu nom de perfil 

a Instagram, la fotografia original en format .JPG, nom i cognoms, DNI i telèfon de 

contacte. 

 

mailto:igualtat@vilassardedalt.cat


8. INFORMACIÓ ADDICIONAL 

L'Ajuntament no es responsabilitza de les fotografies que les persones participants 
publiquin al seu compte Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus 
autors/es i, en conseqüència, l'autor/a ha de comptar amb l'autorització de les 
persones que apareguin a les fotografies publicades, si n'hi apareixen. L'Ajuntament 
no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets d'imatge sobre qualsevol 
contingut publicat a conseqüència del present concurs. 
 
Recomanem mencionar sempre @vilassardedalt a les publicacions, evitar perfils 
privats i comprovar que la publicació és visible des de qualsevol compte. 
 
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es reserva el dret a efectuar canvis que afectin el 
bon funcionament del mateix, quan hi hagi una causa justificada o motius de força 
major que impedeixin portar-ho a terme com s’ha descrit en les bases.  
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors/es no s'incorporaran 
a cap fitxer de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.  
 
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es reservarà el dret d’excloure del concurs totes 
les fotografies que l’organització consideri inapropiades, inadequades o de caràcter 
ofensiu, no ajustant-se a l’objectiu del concurs. 
 
La participació en el concurs fotogràfic d’Instagram implica l’acceptació plena de les 
bases i del veredicte del jurat, a més de l’autorització per exposar, reproduir, 
distribuir i comunicar públicament les fotografies amb la finalitat promocional. La 
no acceptació comportarà l’exclusió del concurs. 
 
Per tant, si s’accepten les bases, les persones participants es comprometen a 
respectar els drets i obligacions, les disposicions legals vinculades al concurs i les 
condicions legals de la xarxa social Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


