
 
   
 

2n Concurs de Fotografia 2020 de la Delegació de l’Alt 
Penedès- Garraf 

 

La Delegació de l’Alt Penedès-Garraf del COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES 
TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA (CAATEEB), convoca el 2n Concurs de 
Fotografia 2022, de conformitat amb les següents . 

 

BASES  

 

1. Finalitat del concurs 

Promoure l’observació de l’arquitectura, recollint imatges relacionades amb el nostre sector a través 
de la càmera. Donar la possibilitat tant de mostrar detalls en intervencions realitzades en edificis 
existents o de nova construcció, com des d’un punt de vista totalment artístic. 

2. Concursants 

Poden prendre-hi part tots els colꞏlegiats i colꞏlegiades pertanyent a les comarques de l’Alt Penedès 
i Garraf. 

També poden concursar-hi els estudiants d’arquitectura tècnica que tinguin Targeta Accés, 
pertanyents a aquesta demarcació. 

3. Tema  

REVIURE LA CASA  

4. Canal de participació  

Per participar en el concurs, s’haurà de tenir un compte a Instagram, amb un perfil públic, i respectar 
les condicions d’aquesta xarxa. 

5. Característiques de les obres fotogràfiques  

No hi ha limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions 
d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin. 

Totes les obres han de ser inèdites i no haver estat seleccionades en cap concurs de fotografia ni 
publicades anteriorment. 
 
Únicament poden presentar fotografies els autors/es d’aquestes. 
 
Les obres que es presentin hauran de ser respectuoses i no ferir sensibilitats. 
 



 

6. Format de les fotografies  Apartat nou 

En digital, concretament, en format JPG, amb una resolució màxima de 300 ppi.  

7. Identificació  

Les fotografies hauran d’estar etiquetades amb el hashtag #reviurelacasa i #caateeb sense perjudici 
d’altres etiquetes que l’autor o l’autora vulgui incloure.  

Cada fotografia haurà de portar títol. 

Per participar al concurs, caldrà enviar cada fotografia en format digital, a la Delegació, on s’hi farà 
constar el nom, núm. de colꞏlegiat, l’adreça i el telèfon de l’autor/a, el títol de l’obra i una breu 
descripció (dues línies) o la localització de la fotografia i l’arxiu digital original.  

8. Durada del concurs 

El concurs s’iniciarà el dia 21 de febrer de 2022 i finalitzarà el dia 18 de març de 2022. No s’admetran 
a concurs fotografies publicades més enllà d’aquesta data.  

9. Finalistes, guanyadors i premis 

De les fotografies presentades, se’n seleccionaran 10 de finalistes. Aquesta selecció es farà durant 
la setmana posterior al tancament del concurs, per part del jurat, tenint en compte el nombre de likes 
que rebin, així com l’originalitat de la imatge i la seva qualitat estètica. 

La Delegació de l’Alt Penedès-Garraf del CAATEEB, es posarà en contacte, amb les 10 persones 
finalistes, mitjançant el seu perfil a Instagram, deixant un comentari a les fotografies finalistes.  

D’entre les 10 persones finalistes, el jurat triarà les dues guanyadores. La llista dels premiats, en 1er 
o 2on lloc, es publicarà al web i a les xarxes socials del CAATEEB el 28 de març de 2022. 

El premi pel 1er guanyador serà 300€  
 
El premi pel 2on guanyador serà 200€  
 

La Delegació de l’Alt Penedès-Garraf del CAATEEB es posarà en contacte, amb les persones 
guanyadores, mitjançant el seu perfil a Instagram, deixant un comentari a les fotografies 
guanyadores i els donarà instruccions per posar-s’hi en contacte, per a la recollida de premis. 

El CAATEEB, es reserva el dret de fer difusió i de publicar les imatges presentades al concurs, a la 
seva web i/o a qualsevol altre format digital o paper, per a la seva publicació posterior. 

10. Jurat  

El Jurat que atorgarà els premis, estarà format per les 4 persones següents:  

- Representant d’un mitjà de comunicació o fotògraf.  

- Representant d’un mitjà de comunicació o fotògraf. 

- Arquitecte/a Tècnic/a de la Delegació de l’Alt Penedès-Garraf del CAATEEB. 



- Membre de la comissió territorial de la Delegació de l’Alt Penedès-Garraf del CAATEEB. 

La decisió del Jurat serà inapelꞏlable.  

11. Acceptació de les bases i atenció de reclamacions i/o suggeriments 

La participació en aquest concurs de fotografia implica l’acceptació d’aquestes Bases.  

La Delegació de l’Alt Penedès-Garraf atendrà les reclamacions i/o suggeriments, així com qualsevol 
imprevist no recollit en aquestes Bases i decidirà sobre la qüestió. La decisió serà inapelꞏlable. 

 

12. Drets d’autor Pendent de comentar i validar  

Els autors conservaran la propietat intelꞏlectual de les obres fotogràfiques realitzades i presentades, 
però cediran al CAATEEB, i a tercers autoritzats per aquest, els drets d’explotació que 
corresponguin. En participar en el concurs del CAATEEB, l’autor l’autoritza a reproduir, publicar i 
comunicar al públic, per qualsevol mitjà i format, les fotografies que en formen part per tal de difondre 
el desenvolupament i el resultat del concurs, sense cap finalitat comercial i fent-hi constar sempre 
el nom de l’autor. Per a qualsevol altre possible ús, fins i tot comercial, la Delegació haurà d’obtenir 
el consentiment exprés de l’autor.  

13. Responsabilitats per autoria i autoritzacions 

Els participants assumeixen la responsabilitat de l’autoria de les fotografies presentades al Concurs, 
i es fan responsables d’obtenir les autoritzacions que corresponguin, així com respectar qualsevol 
altre dret de propietat intelꞏlectual, protecció de dades o dret d’imatge, en relació amb les persones, 
espais i altres elements que apareguin en les fotografies . 

Els participants es responsabilitzen totalment que no hi hagi drets de tercers en les obres 
presentades, i que no  es puguin fer reclamacions per drets d’imatge. També es responsabilitzen 
de les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de propietat intelꞏlectual 
(SGAE,VEGAP, etc.) a les quals els participants poden estar adscrits. 

Es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, 
que malmetin la imatge del CAATEEB, així com les que siguin discriminatòries, per raó de 
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

14. Protecció de dades 

EL COLꞏLEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE 
BARCELONA tracta les vostres dades personals que ens faciliteu i aquelles que siguin obtingudes 
de les vostres relacions amb nosaltres, les quals seran incorporades a un fitxer o fitxers, 
responsabilitat de EL COLꞏLEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS 
D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, i seran dedicades exclusivament al manteniment, compliment, 
desenvolupament, control i gestió per a la realització de les prestacions pròpies relatives a la difusió, 
desenvolupament i divulgació del resultat, així com per a la publicació i/o exposició dels treballs 
presentats i guanyadors. 

Les dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui la relació amb nosaltres, així 
com durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat per a l’exercici i/o defensa 
d’eventuals reclamacions. 

Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar 
la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb 
els nivells de seguretat legalment demandats.  



Drets dels afectats: en cas necessari, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, dirigint-vos per escrit o per correu 
electrònic i acompanyant còpia del document oficial que us identifiqui, al COL.LEGI 
D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, 
amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviant un e-mail a 
informacio@apabcn.cat, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Avís legal i de privacitat. 
També teniu dret a formular reclamació davant de l’autoritat de control, i a revocar el consentiment 
atorgat. 

Altres dades d’interès: 

Responsable: COLꞏLEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS 
D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
CIF Q0875009C 
Adreça C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya 
Contacte informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60 
Delegat de Protecció de Dades: Institut Qualitas d’Assessoria BCN S.L. 
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@apabcn.cat. 
Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat. 
 

Destinataris: les vostres dades només podran ser comunicades a tercers en el supòsit que ho 
autoritzeu expressament així com en el cas que existeixi una obligació legal i/o contractual. 

 

Vilafranca del Penedès, 8 de febrer de 2022 


