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BASES PER AL CONCURS OPEN PHOTO DINS 
L’OPEN HOUSE PALMA 2021:

El concurs de fotografia OPEN PHOTO vol convidar als visitants a capturar les millors imat-
ges dels edificis que participen a la primera edició de l’Open House Palma. El concurs es 
divideix en dues categories: una de professional i una popular a través de la xarxa social 
Instagram. 

CATEGORIA PROFESSIONAL:
L’objectiu principal d’aquest concurs es convidar als participants i assistents a capturar la 
imatge d’un edifici o qualsevol aspecte de la programació del Festival Open House Palma.

BASES:

1. Objecte: La intenció del concurs és que els participants capturin l’esperit del Fes-
tival. S’ha de triar un edifici, detall o moment del que s’hagi viscut durant el cap de 
setmana que es realitzi l’Open House Palma.

2. Participants: Hi pot participar qualsevol persona que hagi visitat algun dels edificis 
o participat en les activitats que formen part de la programació del Festival d’Arqui-
tectura Open House Palma i vulgui aportar la seva visió fotogràfica professional sobre 
el que ha vist. L’edat mínima de participació és de 16 anys complerts en el moment 
d’entrega de les fotografies. En cas de ser menor d’edat, s’ha d’acompanyar amb una 
autorització signada pels pares o responsables.

3. Presentació: Les fotografies escollides seran enviades per correu electrònic a 
l’adreça concurs@openhousepalma.org, fins a un màxim de 3 fotografies per partici-
pant. Les fotografies poden ser en blanc i negre o color. És permès retocar les fotogra-
fies per aplicar-hi un filtre global que en millorin la qualitat (contrast, llum, color, etc.), 
però no s’admetran composicions fotogràfiques (afegir o esborrar elements, barrejar 
fotografies, modificar la composició original, etc.). La resolució de les fotografies serà 
d’un màxim de 10 mb, en format JPG/PNG/TIFF. El nom de l’arxiu de les imatges ha 
de ser: nom de l’edifici-nom i cognom de l’autor.jpg. (Per exemple: Instituts-ToniSeguí.
jpg). El correu electrònic hi hauran de constar les següents dades: nom i cognom de 
l’autor, adreça electrònica, telèfon de contacte i número de DNI, així com el nom dels 
edificis o activitats fotografiats.

4. Admissió: El període de presentació de fotografies s’estendrà des l’inici del cap 
de setmana del Festival fins a 20 dies naturals després d’haver aquest finalitzat. No 
s’admetran més fotografies un cop acabat el procés de participació.

5. Premis: Hi haurà fins a 20 fotografies finalistes, tot i que poden ser menys, i s’es-
tableixen tres categories de premis segons la seva qualitat, creativitat i adequació al 
tema:

a. Primer premi: Dotat amb 300 €.

b. Segon premi: Dotat amb 200 €.

c. Tercer premi: Dotat amb 100 €.
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Segons l’article 101.7 de la LIRPF, així com l’article 99 del RIRPF, es disposa que la 
retenció a aplicar sobre els premis en metàl·lic serà del 19% del seu import, encara 
que a l’article 73.3 s’assenyala que no existirà obligació de practicar retenció a aquells 
premis la base dels quals sigui inferior a 300 €.

Les tres fotografies guanyadores seran entregades impreses en gran format als autors 
o autores.

6. Jurat: Estarà formant per un mínim de 3 persones:

a. Lluís Bort: arquitecte i fotògraf. 

b. Laura Trias: membre de l’Equip de Coordinació de l’Open House Palma. 

c. Xavier Nicolau: secretari de la demarcació de Mallorca del COAIB.

7. Resolució: En un termini màxim de 10 dies després de la data de finalització d’en-
trega de propostes, el Jurat es reunirà per deliberar i triar els guanyadors. De la matei-
xa manera, es podrà deixar fora de concurs les obres que segons el parer del jurat no 
complexin els requisits indicats. Els guanyadors seran anunciats. Open House Palma 
organitzarà posteriorment una entrega de premis en un edifici singular de la ciutat, on 
els convidats i els finalistes del concurs gaudiran d’una visita guiada exclusiva.

8. Difusió: Open House Palma es reserva el dret de realitzar exposicions públiques 
de totes les obres presentades o de les seleccionades pel jurat amb aquesta finalitat. 
A més, les obres finalistes seran penjades a la pàgina web del Festival, així com utilit-
zades a les xarxes socials, sempre indicant el nom de l’autor o autora.

9. Condicions:

a. Totes les fotografies presentades s’han d’haver realitzat al llarg de l’esdeve-
niment Open House Palma.

b. Les fotografies participants han de ser inèdites, i no poden haver estat premi-
ades ni reconegudes en cap altre concurs.

c. Open House Palma no es fa responsable d’entrades incompletes a causa de 
problemes amb el servidor de correu electrònic del participant o d’altres.

d. Open House Palma es reserva el dret de desqualificar i retirar de la pàgina 
web qualsevol entrada que, segons el seu parer, consideri inadequada als ob-
jectes d’aquest concurs.

e. Les persones guanyadores seran escollides pels membres del jurat exclusi-
vament. La decisió és definitiva i inapel·lable.

f. Tot participant garanteix que és l’únic propietari de l’obra i que aquesta no 
infringeix cap dret d’autor, ni viola qualsevol altre dret de propietat, ni conté 
qualsevol assumpte escandalós, difamatori o il·legal, i que no va fer cap invasió 
indeguda de la privacitat de qualsevol persona. Així com que l’obra no ha estat 
publicada fins ara i que és l’únic i exclusiu propietari dels drets.

g. Tots els participants accepten que el seu nom i les imatges es poden mostrar 
al web d’Open House Palma i en un futur, per al màrqueting, la publicitat o les 
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publicacions relacionades amb les iniciatives del Festival, sense cap cost. En 
participar en el concurs, ja es dona per confirmada aquesta autorització. La 
imatge no es mostrarà en cap altra manera, sense el permís de l’artista. Totes 
les persones participants conserven els drets d’autor per a totes les imatges 
presentades.

h. Els premis són intransferibles i no hi ha la possibilitat de canviar-los pel seu 
valor en efectiu.

i. La participació en el concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El 
Jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o 
buit, d’acord amb la seva finalitat.

CATEGORIA POPULAR
A les xarxes socials.

Aquest concurs es convoca amb la intenció de fer partícip al gruix de visitants del Festival, que mitjan-
çant l’aplicació mòbil Instagram i la utilització d’una etiqueta específica, podran participar i guanyar un 
dels premis de la present convocatòria.

Cada any, es marca un tema o concepte que lliga totes les fotografies.

BASES:

1. Objecte: el concurs fotogràfic OPENPHOTO. Es tracta d’explicar en imatges que 
suposa per al visitant l’arquitectura, l’urbanisme i el Festival. El visitant podrà compar-
tir mitjançant el seu usuari d’Instagram (obert al públic) les imatges que consideri més 
adients amb l’etiqueta #OHPhoto21.

Un jurat escollirà les millors 10 imatges que s’exposaran durant l’acte de presentació 
dels finalistes organitzat per l’associació cultural Open House Palma. Els seleccionats 
rebran un lot de productes promocionals del Festival Open House Palma.

Les fotografies hauran d’estar fetes a Palma durant el cap de setmana que duri el Fes-
tival, i hauran d’explicar el concepte de la llum a l’arquitectura mitjançant els edificis i 
espais participants a al convocatòria.

2. Participants: el concurs s’inicia el mateix dissabte del Festival, i finalitza el diumen-
ge de la següent setmana a les 23:59 (UCT+1), donant temps als participants a pujar 
a la xarxa social les seves fotografies. No s’admetran a concurs fotografies publicades 
més tard de l’hora de finalització estipulada.

3. Presentació: el concurs es gestionarà mitjançant l’aplicació Instagram. Per partici-
par-hi cal que l’usuari tingui un compte amb perfil públic i respectar les condicions que 
marca l’aplicació (http://instagram.com/legal/terms).

Per participar al concurs és necessari utilitzar l’etiqueta o hashtags #OHPhoto21, sen-
se perjudici de l’ús d’altres etiquetes que l’autor de la fotografia hi vulgui incloure. És 
recomanable, també, ubicar geogràficament la fotografia mitjançant l’eina de localit-
zació que ofereix l’aplicació. Finalment, hauran de publicar la fotografia amb el seu 
usuari.
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El fet d’etiquetar la foto amb el hashtags proporcionat implica el reconeixement per 
part de l’autor que la fotografia etiquetada està presa a Palma. No hi ha límit de foto-
grafies per a un mateix autor, i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris 
sobre les fotografies que hi participin (likes).

Open House Palma es reserva el dret de fer servir les fotografies que cregui oportunes 
dels participants per promoure tant el concurs com l’edició d’enguany o posteriors del 
Festival al seu perfil de Facebook, Twitter, al seu web o al seu bloc, sempre anome-
nant el nom d’usuari de l’autor.

4. Característiques de les fotografies: 

- Han d’estar fetes a Palma a edificis, espais o llocs que participin en la programa-
ció del Festival.

- Destacar per alguna relació amb el tema del concurs “La llum a l’arquitectura”

- Han d’estar preses pel participant i que siguin obres originals.

- No ha de contenir ni fer referència a marques de tercers.

- No ha d’incloure material obscè, sexual, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

- Es recomana que no apareguin persones, i en tot cas d’esquena. En cas contrari, 
s’haurà d’haver obtingut les autoritzacions necessàries d’aquelles persones que hi 
apareguin.

El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i missatges que in-
compleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de Pal-
ma o del Festival, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, 
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

5. Premis: no existeix un premi en metàl·lic. Les 10 fotografies finalistes s’exposaran 
durant l’acte de presentació dels finalistes OPENPHOTO organitzat per l’Associació 
Open House Palma i rebran un lot de productes del festival Open House Palma. 

Premi popular: una vegada escollides les 10 fotografies finalistes, aquestes seran 
compartides al perfil d’Instagram @OpenHousePalma. El premi és un lot de llibres 
especialitzats en arquitectura per a cada un dels finalistes.

El recompte de likes de les fotografies finalistes compartides al perfil d’Instagram de 
l’OpenHousePalma es durà a terme al final de l’acte de presentació dels finalistes.

6. Condicions de participació: 

- Podran participar totes les persones físiques majors de 14 anys que no estiguin 
implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs. Això afecta, entre d’al-
tres, als membres de l’organització de l’Open House Palma i les empreses col·la-
boradores, així com conjugues, ascendents i altres parents per consanguinitat o 
afinitat fins al primer grau de tots els anteriors. El seu incompliment comportarà la 
pèrdua immediata del premi aconseguit, si s’escau. Els voluntaris del Festival sí 
poden participar-hi.



- Pel fet de participar en el concurs, aquelles persones menors de 18 anys tenen el 
consentiment de pares o tutors.

- Els participants assumeixen la responsabilitat de l’obra presentada i en seran 
responsables davant tercers.

- Open House Palma queda exempt de tota responsabilitat pels drets d’autors, 
imatge o altres que puguin correspondre a tercers.

- La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, 
així com la submissió expressa de les decisions del jurat.

7. Jurat: Estarà formant per un mínim de 3 persones:

a. Lluís Bort: arquitecte i fotògraf. 

b. Laura Trias: membre de l’Equip de Coordinació de l’Open House Palma. 

c. Xavier Nicolau: secretari de la demarcació de Mallorca del COAIB.

El jurat tindrà la facultat d’escollir una preselecció de fins a 50 fotografies entre les que 
es seleccionaran 10 guanyadores.

El jurat en la seva deliberació valorarà:

- La representativitat de l’arquitectura Palma de la imatge presentada.

- La relació amb la temàtica del concurs.

- La qualitat de la imatge presentada.

- L’originalitat de la imatge presentada.

Les decisions preses per aquest jurat seran inapel·lables.

8. Selecció de propostes guanyadores:

Preselecció: el jurat seleccionarà entre 20 i 50 fotografies d’entre totes les que com-
pleixin els requisits de participació descrits en aquestes bases i es presentin entre el 
dia d’inici i el dia de finalització del concurs.

Selecció final: les fotografies seleccionades seran revisades pel jurat, que es reunirà 
en un període màxim de 10 dies després de la finalització del concurs, on s’escolliran 
les 10 fotografies guanyadores.

Una vegada feta la selecció, Open House Palma es posarà en contacte amb els gua-
nyadors a través del seu perfil a Instagram, @openhousepalma, deixant un comentari 
a les fotografies guanyadores, i/o mitjançant les vies al seu abast i que consideri 
oportunes. Open House Palma donarà les instruccions necessàries als guanyadors 
per posar-se en contacte i facilitar el seu nom, cognoms, número de telèfon, correu 
electrònic i adreça postal.
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Open House Palma es reserva el dret d’excloure de l’exposició a les fotografies gua-
nyadores d’aquells autors amb els que hagi estat impossible contactar i obtenir la 
informació abans especificada.

9. Propietat intel·lectual: els participants cedeixen expressament a Open House Pal-
ma, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini 
de vigència dels drets d’autor i per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació 
i ús de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la vigent 
Llei de propietat intel·lectual, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com 
els drets de propietat industrial que puguin derivar d’aquesta explotació, amb fins 
promocionals, comercials i /o publicitaris o d’anàloga naturalesa pròpies de l’OPEN 
HOUSE PALMA.

Aquests drets comprenen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, perma-
nent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, el dret de distribució, el 
dret de transformació, inclosa la traducció i adaptació o qualsevol altra modificació, i 
el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant 
gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i canal que es considerin més conve-
nients, incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorns 2.0.

Els autors conservaran, en tot cas, el dret de propietat intel·lectual i d’autor.

10. Limitacions de responsabilitat: OPEN HOUSE PALMA no es responsabilitza 
de qualsevol informació incorrecta o errònia, ja estigui provocada pels usuaris de la 
pàgina web o xarxa social, un error humà, una manipulació, un hackeig, o per qual-
sevol dels equips o programes associats o utilitzats durant el Concurs, i no assumeix 
la responsabilitat de cap error, omissió, interrupció, eliminació, defecte o retard en 
l’operació o transmissió, ni de cap error en la comunicació, retard, robatori, pèrdua o 
destrucció de les fotos presentades. Si, per qualsevol motiu, el concurs no es pogués 
desenvolupar segons el previst per motius, entre d’altres, de manipulació, intervenció 
no autoritzada, frau, fallades o altres errors tècnics, o qualsevol altra causa que l’orga-
nitzador consideri, que perjudica o afecta l’administració, seguretat, imparcialitat, in-
tegritat o conducta apropiada d’aquesta activitat i sorteig, l’organitzador es reserva el 
dret de cancel·lar, finalitzar, modificar o suspendre el concurs entre les fotos rebudes 
prèviament a l’acció, o que, d’altra banda l’organitzador consideri justes i equitatives.


