
FOTOGRAFIA LA
DIVERSITAT BIOLÒGICA 
DE LES ILLES BALEARS 

Concurs de Fotografia

BASES



TERMINI

MODALITATS

Espècies marines i terrestres: quan la mida de l'espècie fotografiada sigui més gran
d'1 mm.
Microorganismes: quan la dimensió de l'espècie fotografiada sigui més petita o
igual a 1 mm, o la fotografia hagi estat obtinguda emprant tècniques de
microscòpia (òptica o electrònica).

BASES DEL CONCURS 

OBJECTE DEL CONCURS

La Representació del CSIC a les Illes Balears commemora el Dia Internacional de la
Diversitat Biològica (22 de maig) organitzant un concurs de fotografia.

En aquesta ocasió, proposam que els participants enviïn fotos d'espècies terrestres i
marines i de microorganismes que podem trobar a les illes Balears per mostrar la
diversitat biològica que hi viu.

PARTICIPACIÓ

La participació està oberta a qualsevol persona gran que tingui imatge pròpia, que
aquestes imatges no hagin estat seleccionades en concursos o processos de selecció
similars, i que reflecteixen la temàtica que s’explica més endavant.

TEMÀTICA

La temàtica de les imatges haurà de ser la diversitat biològica de les illes Balears. Les
imatges han de mostrar espècies marines i terrestres o microorganismes que podem
trobar aquí.

TERMINI I MODALITATS

El termini de presentació de les fotografies comprèn des del 2 de maig fins al 13 de
maig de 2022 a les 24 hores (hora espanyola peninsular).

Únicament s'admetran imatges en format digital. Han d'anar acompanyades d'un text
que permeti identificar i conèixer l'espècie que mostren. 

Les imatges es presentaran a una de les modalitats següents:
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INSCRIPCIONS

La presentació de les imatges i el text corresponent es farà a través d'un formulari
disponible a la pàgina web o en aquest mateix document.

Els participants han d'emplenar les dades personals i facilitar informació sobre la
fotografia que presentin. Han d’identificar per a cada cas la modalitat en què
participen i el títol de la imatge. S'admetrà una foto per autor.

El text corresponent a cada fotografia tindrà una extensió màxima de 600 caràcters
comptats sense espais. Es presentarà en català o castellà. Les fotografies es valoraran
de manera individual, de manera que cada imatge haurà de tenir un text
independent.

El text ha de contenir obligatòriament el nom científic de l'espècie i el lloc on s’ha fet
la fotografia. Addicionalment, cal incloure el nom comú, una petita explicació, dada
curiosa o comentari sobre l’espècie. El document que s'adjunti en la inscripció haver
de ser en PDF.

La imatge, el text explicatiu o el títol no han de fer referència a l'autor.

REQUISITS

Les fotografies, en alta qualitat, s'han d’enviar en fitxers amb format PNG al mateix
formulari. Les imatges de la Modalitat Espècies Marines i Terrestres han de tenir una
mida mínima de 1800 x 1800 píxels, i les de la categoria Microorganismes una mida
mínima de 1200 x 1200 píxels. En qualsevol cas, el fitxer no ha de superar els 5 MB de
mida.

Les imatges presentades no poden haver estat seleccionades en concursos o
processos de selecció similars. L'autor hauria d'informar la Representació del CSIC a les
Illes Balears d’aquesta circumstància si en tingués constància.

Les imatges que no compleixin aquests requisits no seran admeses. La representació
pot decidir si una imatge s'ha d'adscriure a una modalitat o una altra i si la qualitat i el
contingut s'adeqüen als criteris establerts.

Els autors, un cop inscrits, garanteixen que la imatge és original, que són els legítims
titulars de tots els drets inherents i que la imatge no vulnera els drets de tercers. La
Representació del CSIC a les Illes Balears no es fa responsable dels perjudicis que 
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SELECCIÓ

Imatge: en valorarà el contingut, novetat, originalitat i qualitat artística.
Text: en valorarà el caràcter divulgatiu, originalitat i claredat expositiva.

PREMI

pugui comportar l’incompliment de la garantia anterior, i podrà exercir les accions
legals oportunes amb vista a reparar els danys i perjudicis ocasionats. De la mateixa
manera, el text que acompanya cada imatge ha de ser original i d’autoria de la
persona el presenta.

DRETS D’AUTOR

Totes les imatges en concurs, ja siguin premiades o no, les podrà fer servir la
Representació del CSIC a les Illes Balears en actes de divulgació i xarxes socials,
reconeixent-ne l'autor. Les imatges que concursen o premiades no seran de cap
manera comercialitzades per la Representació del CSIC a les Illes Balears sense que ho
hagi acordat amb l'autor.

SELECCIÓ I PREMIS

El jurat estarà format per persones dedicades a la investigació científica en els àmbits
de les categories establertes.

El jurat emetrà el resultat d'acord amb els criteris següents:

Tenint en compte això, entre les fotografies presentades se seleccionaran les dues
millors, una per modalitat. A més, la selecció final de les 30 imatges més votades
formaran part d'una exposició fotogràfica en haver acabat el concurs.

La Representació, com a contraprestació a la cessió de drets, retribuirà als autors de
les dues imatges guanyadores una quantitat de 150 euros per cada imatge.

Aquestes contraprestacions quedaran sotmeses a les retencions corresponents de
conformitat amb la legislació fiscal aplicable i vigent. En cas de coautoria, si una
imatge resulta seleccionada, i sens perjudici dels drets que corresponen als coautors,
la contraprestació es repartirà proporcionalment entre tots.

Els autors de les imatges seleccionades participaran en la inauguració de l'exposició
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a Palma (Mallorca). En casos excepcionals, podran delegar en una altra persona, però
ho hauran de comunicar amb l'antelació suficient a l'organització.

Els autors d'aquestes imatges donen el consentiment perquè les fotografies es facin
servir des del moment en què el comitè faci pública la selecció per difondre-les.
Formalitzaran un contracte de cessió de drets en què, de conformitat amb el que
preveu la Llei de propietat intel·lectual, sens perjudici dels drets morals que els
corresponen als autors, cediran, a la Representació del CSIC a les Illes Balears amb
caràcter exclusiu durant un any natural des de la signatura del contracte i en l'àmbit
mundial, els drets d'explotació d'aquestes imatges. Aquests drets comprenen l'ús de
les imatges seleccionades sense finalitats lucratives, i la Representació, lliurement i
sense cap altra contraprestació econòmica, pot reproduir-les, distribuir-les, fer-ne
comunicació pública i transformar-les en qualsevol mitjà, format o suport coneguts o
no actualment. Transcorregut aquest període, els drets patrimonials d’explotació
podran ser exercitats per l’autor, així com per la Representació.

Pel que fa a la resta d'imatges que seleccioni l'organització per conformar l'exposició,
en serà reconeguda la importància en formar part dels materials esmentats, que
seran àmpliament difosos. 

La Representació del CSIC podrà fer servir, sempre esmentant-ne l’autoria i sense cap
contraprestació econòmica, les fotografies participants a "Fotografia la diversitat
biològica de les illes Balears" per incloure-les en altres activitats pròpies o en
col·laboració amb tercers, realitzades en compliment dels seus objectius generals. Així
mateix, la Representació podrà cedir les imatges per a activitats pròpies o per a
qualsevol activitat realitzada en col·laboració amb un tercer, sempre a través de la
llicència "Creative Commons 2.5 Espanya".

L'ús públic per part de tercers de les imatges participants "Fotografia la diversitat
biològica de les illes Balears", excepte les seleccionades, s'exercitarà a través de la
llicència "Creative Commons 2.5 Espanya", sempre que:
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La gestió de serveis a la comunitat científica i tecnològica i a la societat.
La gestió de participants.
La gestión d’activitats.
La gestión d’inscrits.
La gestión de consultes.
Els estudis de satisfacció.

El consentiment de les persones participants haurà de ser exprés i fefaent, i s'estendrà,
en tot cas, a tots i cadascun dels drets d'ús, i publicació d'imatges, així com de
tractament d'informació i dades per part de la Representació o de qualsevol tercer.

A totes les imatges que formin part de l'exposició, se n’indicarà l'autoria i l’autor podrà
sol·licitar que s'emeti un certificat que l'obra ha estat seleccionada per a aquesta
finalitat.

PUBLICITAT I INFORMACIÓ

Aquestes normes es publicaran a la pàgina web
<https://delegacion.illesbalears.csic.es/> i en altres mitjans que es consideri necessari a
efectes de garantir-ne l’adequada publicitat i difusió.

De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de
dades, en concret, el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE, s'informa que la Representació, com a responsable del tractament,
tractarà les dades recollides amb la finalitat de dur a terme:

El tractament es basa en el consentiment de les persones participants, que podran
exercir els drets d'accés, de rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament i
la portabilitat, així com consultar l'avís legal de protecció de dades a través de l'enllaç:
https://delegacion.illesbalears.csic.es/politica-privacidad/ 
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