
BASES 
 

l.) El tema estarà relacionat d’alguna 

manera amb la professió.  
 

2.) Podran participar tots els Col·legiats del 

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 

Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, i 

els estudiants d’enginyeria tècnica agrícola 

que cursin estudis en alguna de les escoles 

situades a Catalunya.  
 

3.) El número de fotografies que cada 

participant pot presentar és de 3 com a 

màxim, i han de ser inèdites. 
 

4.) La tècnica serà lliure, blanc i negre, color 

o mixta, en format paper de qualsevol 

qualitat o en format digital. No s’admeten 

diapositives. 
 

5.) Les mides de la fotografia, si el format és 

en paper, estarà compresa entre 24 x 18 cm i 

30 x 24 cm i una relació alçada:amplada de 

1:2. Les fotos s’han de presentar muntades 

sobre cartolina de 30 x 40 cm. La imatge es 

presentarà apaïsada degut a la finalitat que 

es vol destinar.  

En el dors de cada fotografia ha de figurar 

només el títol de la fotografia. Les dades 

personals de l'autor (nom, cognoms, núm. 

col·legiat, telèfon, correu-e i adreça de 

contacte) així com d’altres dades d’interès 

(lloc i data on va ser presa la foto, descripció 

del motiu, …) es presentaran en sobre tancat 

dins el mateix enviament de la fotografia i  

 
 

 

 

 

només identificat pel mateix títol de la 

fotografia (sistema de pliques). 
 

6.) Si la fotografia és digital s’ha de 

respectar la relació alçada:amplada de 1:2, i 

s’enviarà en format .jpg juntament amb un 

document de text (.doc) en el mateix correu, 

que contindrà les dades de l’autor i lloc i 

data on s’ha pres la fotografia; ambdós 

documents tindran com a nom el títol de la 

fotografia i cap més dada. Els enviaments de 

fotografies digitals es faran per correu-e des 

d’una adreça de correu-e que no es pugui 

identificar el seu autor, a fi i a efecte de 

garantir l’anonimat. 
 

7.) El jurat és la Junta de Govern de la 

Demarcació de Barcelona. Els components 

del jurat no podran participar al concurs. 
 

8.)La participació és gratuïta.  
 

9.) Els originals s'enviaran lliures de ports a 

la seu de la Demarcació de Barcelona del 

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 

Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya: C. 

Enamorats, 62-64 baixos 08013 Barcelona, a 

l’atenció de la Sra. Sandra Comellas, 

indicant al sobre: “Premi Fotogràfic” 
 

10.) Les fotografies seran admeses fins a les 

17 hores del dia 27 d’octubre de 2011. 
 

11.) La resolució del jurat serà el dia 27 

d’octubre de 2011, i es farà pública 

mitjançant el Full Informatiu de la 

Demarcació de Barcelona i de la pàgina web 

del Col·legi. El veredicte serà irrevocable.  

 

 

El guanyador del premi serà contactat via 

telefònica, correu-e o per carta. 
 

12.) L'entrega del premi es farà en el àmbit 

de la Festivitat de Sant Isidre de l'any 2012. 
 

13.) La Junta de Govern de la Demarcació 

de Barcelona es reserva el dret d’organitzar 

una exposició d’una selecció de les fotos 

presentades. 
 

14.) El premi serà únic per un import de 500 

€ i diploma acreditatiu. 
 

15.) Les fotos presentades queden en 

propietat de la Demarcació de Barcelona, 

així com els seus drets. La foto premiada 

podrà ser utilitzada per il·lustrar el 

calendari de sobretaula de l’any 2012. Totes 

les fotografies presentades passaran a 

formar part del fons documental de la 

Demarcació. La Demarcació de Barcelona es 

reserva el dret d’utilitzar-les amb altres fins 

d’interès col·legial. 
 

16.) La participació en el concurs implica 

l'acceptació d'aquestes bases. 
 

17.) Qualsevol cas no previst en aquestes 

bases serà resolt per la Junta de Govern de 

la Demarcació de Barcelona del Col·legi 

Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i 

Perits Agrícoles de Catalunya. 
    

    

    

    

    



 
 
La Demarcació de 
Barcelona del Col·legi 
Oficial d’Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Perits 
Agrícoles de Catalunya 
convoca el catorzè 
Concurs de Fotografia. 
 

La finalitat d'aquest 
concurs es l’obtenció 
d’una imatge relacionada 
amb la professió que 
il·lustrarà el calendari 
de sobretaula de l’any 
2012. 
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DEMARCACIÓ DE BARCELONA 
 

 

c/ Enamorats, 62-64 baixos 

Tel. 93 415 99 84 

e-mail: barcelona@agricoles.org  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

    

    

    

    

    

 

 


