CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 8 DELS PREMIS DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DINS LA X
FIRA DE LA ROSA DE ROSES: #FIRAROSA2021.

1. Bases reguladores

Les bases reguladores específiques d’aquesta convocatòria van ser aprovades pel Ple de la
Corporació de data 22 d’octubre de 2020 i publicades al BOP de Girona número
231, d’1 de desembre de 2020.

2. Crèdit pressupostari

La quantia màxima destinada a aquest concurs és de 300,00 €, inclòs l’import corresponent a
la retenció en concepte d’IRPF, amb càrrec a l’aplicació 71 4311 4810000.

L’import brut del premi és de 300,00 €.

Si l’import brut del premi, o premis acumulats per un mateix acte, és de més de 300,00 €, se li
aplicarà la retenció en concepte d’IRPF que correspongui.

El premi pot quedar desert.

3. Criteris de valoració i puntuació

A l’hora de valorar la fotografia es tindran en compte els següents aspectes:

- L’adequació a la temàtica representativa:

10 punts

- L’originalitat:

10 punts

- La qualitat tècnica:

10 punts

4. Procediment de concessió

El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.

5. Termini per participar

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 3 de juny a les 00.01h i fins el dia 7 de
juny de 2021 a les 23.59h coincidint amb els dies de celebració de la Fira de la Rosa 2021, que
en qualsevol cas haurà d’estar precedit per la publicació del corresponent extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, mitjançant la Base de Datos Nacional

de Subvenciones (BDNS).

6. Altra informació

Clicant sobre el següent enllaç podreu accedir a les Bases específiques reguladores de les
subvencions corresponents a l’exercici 2021, on hi podreu trobar, entre d’altres, la informació
sobre:


Objecte de la convocatòria



Requisits de participació



Destinataris



Quantia dels premis



Criteris de valoració



Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment



Procediment d’acceptació del premi



Jurat



Limitació de responsabilitats



Drets

