
 
 

 
ORGANITZACIÓ: Associació d'Artistes de Premià de Dalt, amb seu al C/ Riera, 88   08338 Premià 
de Dalt; convoca l'edició 2020 del Concurs Digiphoto. 
 
CONTACTE: digifoto.pd@gmail.com 

 
COMISSARI: Jaume Vila Alaman  MFCF1*-JOFCF-MCEF-EFIAP-RISF3  
 
PARTICIPANTS: Obert a tothom de qualsevol nacionalitat que ho desitgi excepte a les persones 
relacionades amb l’organització i/o el jurat.  
 
RECONEIXEMENTS: Aquest concurs està reconegut per la FCF amb el núm. 2020-62 i per la 
CEF amb el núm. E-2020-05. Les obres acceptades en el tema lliure del concurs Digiphoto 
puntuaran pels reconeixements de la CEF i la FCF; las de la categoría Premià de Dalt, únicament 
pels reconeixements de la FCF.  
 
CALENDARI: 
Admissió d’obres: Fins a les 23h59 del 8 de novembre de 2020  
Veredicte: On-line el 21 de novembre de 2020  
Notificació de resultats: 25 de novembre de 2020  
Exposició, projecció de les obres presentades i lliurament de premis: 5 de desembre de 2020 a 
les 12 h. Auditori Can Figueres, Riera 88, Premià de Dalt.   
 
CATEGORIES: 
A - Ll iure monocrom i color 
B - Trofeu Jaume Vila de l ’Ajuntament de Premià de Dalt.  S’ha de poder demostrar que el 
tema o lloc fotografiat està fet o és a Premià de Dalt. 
 
OBRES: Cada autor podrà presentar un màxim de 4 fotografies per categoría.  
No està permès presentar la mateixa fotografia a més d’una categoria. 
Les fotografies només podran ser presentades pels seus propis autors i no s'admetran obres 
presentades en edicions anteriors del concurs. 
Totes les parts de la imatge han d'haver estat obtingudes per l'autor. Qualsevol imatge que hagi estat 
reproduïda a partir d'una fotografia, retrat, gràfic o qualsevol altra obra produïda per una altra 
persona és una violació de les regles del concurs i serà desqualificada  
No s'acceptaran ni publicaran obres amb continguts contraris al dret de l'honor, a la intimitat personal 
i familiar i/o a la imatge de les persones, especialment de menors.  
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Les imatges no podran tenir cap símbol, nom, títol, signatura, marca d'aigua, etc. que pogués 
identificar a l'autora o autor.  
Els autors es responsabilitzaran de la no existència de drets de tercers i de tota reclamació de drets 
d'imatge. 
Una obra pot ser rebutjada si els organitzadors consideren que no s'ajusta a les bases.  
 
FORMAT DE LLIURAMENT: Les imatges es presentaran en format digital JPG, perfil sRGB  
amb 3000 píxels en sentit horitzontal i 2000 pixels en sentit vertical, i un pes màxim de 3 MB.  
Totes les imatges han de tenir títol. Frases com "sense títol" o el nom de l'arxiu fotogràfic (p. ex. 
DSC1234.jpg), no seran admeses. 
 
PRESENTACIÓ DE LES OBRES I DRETS D’INSCRIPCIÓ: La participació i l’enviament és 
faran únicament mitjançant la pàgina web del concurs: https://digiphoto.fotogenius.es 
Els drets d’inscripció seran de 10 € independentment de les categories i nombre de fotografies 
presentades. El pagament es farà exclusivament per PayPal, a través de Fotogenius.   
 
PREMIS: 
Premi d’Honor, per l’autor amb més acceptacions en la categoria A i en cas d’empat, a la millor 
puntuació en les obres acceptades en aquesta categoria: Medalla d'Or de la CEF i 100 €   
 
1r premi a obra única: Medalla d'Or de la FCF i 80 €   
2n premi a obra única: Medalla d'Argent de la FCF i 60 €  
3r premi a obra única: Medalla de Bronze de la FCF i 40 €  
Sis primers f inal istes de la categoria A: Diploma Digiphoto 
 
Trofeu Jaume Vila de l ’Ajuntament de Premià de Dalt , al primer classificat de la categoria B. 
2n i  3r classif icats: Diploma. 
 
Tots els premis estarán sotmesos a la retenció d’impostos a què obliga la llei. 
 
JURAT: La deliberació i veredicte serà on-line. El jurat estarà format per tres membres del Cos de 
Jurats de la Federació Catalana de Fotografia, i valorarà de forma independent cada categoria. El 
seu veredicte serà inapel·lable.  
Els premis no es podran declarar deserts i cada concursant només podrà rebre una distinció per 
categoria.  
 
NOTIFICACIÓ DE RESULTATS: Els autors rebran per e-mail la notificació de resultats. També 
podran accedir a les fotografies guanyadores i finalistes en el web del concurs a partir del 8 de 
desembre.  
 
CESSIÓ DE DRETS: El fet de participar, implica que els autors de les obres premiades i finalistes 
cediran, a títol gratuït a favor de l'Associació, els drets de reproducció i comunicació pública a l'efecte 
d'exposició i divulgació mitjançant els suports que editi l'Associació, o terceres persones a les seves 
instàncies, esmentant el nom de l'autor.  
 
ACCEPTACIÓ DE BASES I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: El fet de participar suposarà la 
total acceptació d'aquestes bases i en particular dels reglaments de la CEF i FCF que han donat el 
seu reconeixement al concurs. Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l'entitat 
organitzadora. 
 
 

Hi col· labora         


