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El Consorci de Residus V5 - COR és un dels 13 consorcis de la Comunitat 
Valenciana. Des de l'1 de juny de 2012, gestiona la transferència, tractament, 
valorització i eliminació dels residus de 93 municipis de les comarques de la Safor, 
la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall de Cofrentes-Ayora. 

Entre els seus objectius destaquen la lluita front al canvi climàtic, la formació i la 
sensibilització ciutadana en matèria de reciclatge i la correcta gestió de residus, 
així com mostrar la contribució al desenvolupament sostenible. 

És per això que, seguint els valors i missió de la nostra institució, convoquem el 
primer concurs fotogràfic, 'FALLES AMB COR', obert a tots els públics. 

 

1. OBJECTE DEL CONCURS 

L'objecte del present concurs fotogràfic és conscienciar, visibilitzar i treballar en 
comú la greu i apressant problemàtica de les causes i conseqüències del canvi 
climàtic, tant a nivell global com en la nostra vida diària, amb l'objectiu de fer 
visibles aquelles falles (o figures pertanyents a elles) que mostren de manera 
clara o subtil la importància del reciclatge, la protecció al medi ambient o 
qualsevol temàtica d'índole concienciadora en pro d'un món més sostenible. 

 

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ. 

2.1  Podran participar exclusivament persones de més de 16 anys, 
independentment de la nacionalitat, residents en un dels 93 municipis del COR. 

2.2  Els autors accepten la cessió al COR de les imatges presentades per a la 
seua publicació en premsa i tot tipus de mitjans de comunicació i xarxes socials, 
expressant sempre que seran publicades les seues fotografies en el marc del 
concurs i per donar publicitat i promoció tant a l'autor com a la convocatòria. 

 

3. CATEGORIA DEL CONCURS. 

 

Podran participar en aquesta categoria els que compleixen els requisits 
següents: 

1) Ser major d'edat. 
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2)  Tenir un compte obert a Instagram, almenys durant el desenvolupament 
del concurs. En cas de no tenir el compte en obert, no serà admesa la seua 
inscripció o la seua posterior presentació d'imatges. 

3)  Seguir el compte d'Instagram de @COR_Residus 

 

4. COM PARTICIPAR 

Els participants hauran de penjar a Instagram, entre el 16 i el 22 de març de 2019, 
tantes fotografies com vulguen amb temàtica indicada anteriorment, sent 
requisit etiquetar en la mateixa al @COR_Residus i escriure en la descripció de la 
imatge el hashtag #FallesAmbCOR. 

Les fotos seran lliures, permetent qualsevol retoc d'il·luminació o altres elements 
que la embelleixen, sempre que no distorsionen la figura o falla en si i el missatge 
que transmeta sigui clar. 

No entraran en el concurs aquelles fotos en què apareguen menors d'edat, 
llevat que el seu rostre estiga clarament pixelat o difuminat. 

S'estableix un jurat per escollir la millor fotografia, integrat per: 

 

 - Roger Cerdà, president del COR 

 - Vicent Muñoz, vicepresident Segon. 

 - Lena Baraza, regidora de Falles de l'Ajuntament de Xàtiva. 

 - Imma Ibiza, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Oliva. 

 - Sergi Pérez, gerent del COR. 

 - Andrea Sarrió, actuant com a secretària del Jurat. 

 

Les imatges han de ser de falles de qualsevol localitat que les celebre, dins dels 
municipis de gestió del COR, sempre que siguen de l'any 2019. 

 

5. PREMI 

Hi haurà un únic premi d'una Cambra Go Pro a la fotografia que el jurat 
determine com a millor. 
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Una selecció de les fotos participants serà exposada a la seu del Consorci per a 
la Gestió de Residus, situada en la C / Botigues, 21 de Xàtiva (València), una 
vegada finalitzat el concurs. Tots els participants en aquest concurs accepten 
automàticament aquestes bases i, per tant, l'exposició pública de les seues 
fotografies. 

L'anunci del guanyador/a es realitzarà el dia 25 de març a través de les xarxes 
socials del COR i el lliurament del premi es durà a terme previ avís per part de 
l'organització amb data per determinar. 

 

6. INSCRIPCIÓ I ACCÉS AL CONCURS 

No es requereix inscripció prèvia. La publicació d'imatges seguint els requisits 
anteriorment descrits ja garanteix la participació en el concurs. 

 

7. DRETS D'IMATGE, PROPIETAT I ALTRES 

7.1-- Els fotògrafs/es que es presenten al concurs mantindran l'autoria de les 
seues imatges i els seus drets, però accepten que el Consorci per a la Gestió de 
Residus V5-COR realitze ús de les imatges. 

7.2-- L'autor es fa càrrec de totes les responsabilitats derivades de possibles 
reclamacions per tercers, relatius i no limitats a drets de propietat intel·lectual i 
drets d'imatge sobre les fotografies i/o reclamacions realitzades pels subjectes 
protagonistes de les mateixes, ja siguen persones físiques o jurídiques, exonerant 
a l'organització i a les persones que el componen de qualsevol tipus de 
responsabilitat derivada d'això. 

7.3-- El fotògraf garanteix que és titular dels drets del material que presenta a la 
convocatòria i es fa completament responsable de les reclamacions que en 
qualsevol moment puguen realitzar-se sobre l'autoria i originalitat dels treballs i 
sobre la titularitat dels drets sobre els mateixos. També es fa responsable dels 
permisos de drets d'imatge de les persones retratades. 

7.4-- A l'efecte de la comunicació pública de les imatges, els participants 
cedeixen automàticament els drets d'explotació per a ús promocional, no 
comercial, relacionat amb el premi atorgat pel COR de forma gratuïta i en règim 
de no exclusivitat per a tot el territori mundial, per una durada il·limitada. 

7.5-- L'autor mantindrà indemne al Consorci per a per a la Gestió de Residus de 
qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la difusió de l'obra guardonada i, 
en particular però no limitativament, derivada de propietats intel·lectuals i drets 
d'imatge de qualsevol tercer. 
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7.6-- No s'acceptaran fotografies que atempten contra la dignitat de les 
persones ni les manifestament desagradables o ofensives ni que siguen feridores 
per a qualsevol col·lectiu social. 

 

8. PUBLICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL PREMI 

El premi serà anunciat a les xarxes socials i web del Consorci per a la Gestió de 
Residus V5-COR. 

 

9. ACCEPTACIÓ BASES 

La participació en el concurs fotogràfic 'FALLES AMB COR' pressuposa 
l'acceptació de les bases que el regeixen. 

L'organització del concurs es reserva el dret de rebutjar aquelles fotografies que 
no compleixen els requisits i condicions especificats en la present convocatòria. 

 

Xàtiva, a 5 de març de el 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


