
 

 

 
XXII CONCURS FOTOGRÀFIC SOBRE ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT 

 
 

1. OBJECTIU 
El Concurs vol destacar fotogràficament valors i emocions de la pràctica de l’activitat física i l’esport 
en qualsevol de les seves manifestacions. 
 
2. PARTICIPACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
2.1. Només poden participar al Concurs els col·legiats/associats que estiguin al corrent de 
pagament de la quota.  
2.2. Per participar al Concurs, cal inscriure-s’hi per internet. Pel fet de participar, el/la concursant 
accepta les bases del Concurs Fotogràfic sobre Activitat Física i Esport. 
 
3. CALENDARI, VEREDICTE I LLIURAMENT DEL PREMI 
3.1. El període de presentació de fotografies finalitza el 5 d’octubre de 2020. 
3.2. Les fotografies presentades s’exposaran a l’apartat corresponent del web del COPLEFC, i 
mitjançant votació col·legial, del 13 al 25 d’octubre de 2020, se seleccionaran les 10 fotografies 
finalistes. 
3.3. El jurat, integrat pels membres de la Junta Govern, determinarà la fotografia guanyadora 
d’entre les 10 finalistes. El jurat es reserva el dret de declarar desert el Concurs. La secretària 
n’estendrà l’acta corresponent. 
3.4. El veredicte es comunicarà a tots els participants, per correu electrònic, el 20 de novembre de 
2020. 
3.5. En cas que hi haguessin al·legacions, s’hauran de presentar entre el 23 de novembre i el 4 de 
desembre de 2020, mitjançant correu electrònic a coplefc@coplefc.cat. Una vegada resoltes les 
al·legacions, si s’escau, el veredicte definitiu es farà públic i es podrà consultar al web del 
COPLEFC el 20 de desembre de 2020. 
3.6. Qualsevol imprevist no establert en aquestes bases serà resolt pel jurat. 
 
4.  REQUISITS 
4.1. Les imatges han de ser en suport digital i podran tenir entre 1 i 5 Mb en format JPG. 
4.2. Cada concursant podrà presentar com a màxim tres fotografies, que han de ser originals, 
exclusives i no haver estat premiades ni publicades abans. 
4.3. El guanyador/a de la darrera edició només podrà participar fora de Concurs. 
 
5.  IMPORT DELS PREMIS 
5.1. La fotografia guanyadora té una dotació econòmica de 400 €, d’acord amb la decisió de 
l’Assemblea de Col·legiats de l’any precedent, i estarà sotmesa a les retencions establertes per la 
normativa fiscal vigent en el moment del lliurament.  
5.2. L’abonament dels premis s’efectuarà el primer semestre del 2021, en el marc de la reunió de 
l’Assemblea General del COPLEFC, sempre que el guanyador/a estigui al corrent de pagament de 
la quota col·legial. 
 
6.  EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ  
6.1. El COPLEFC podrà utilitzarà les fotografies del Concurs per organitzar, si s’escau, una 
exposició i el catàleg corresponent.  
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6.2. També podrà utilitzar aquestes fotografies per il·lustrar publicacions de caràcter institucional, 
així com cedir-les a altres entitats i institucions que el COPLEFC consideri oportú. 
6.3. Les fotos presentades no seran retornades en cap cas. 
6.4. El COPLEFC tindrà cura de la conservació de les fotografies presentades, però no es farà 
responsable de cap accident que hi pugui haver per causes alienes. 
 
7.  DRETS D’AUTOR  
7.1. Els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, així com els de 
remuneració per còpia privada, col·leccions escollides o obres completes, i participació referents 
a les fotografies guardonades, passen a ser de titularitat del COPLEFC. Cada autor/a cedeix 
aquests drets amb caràcter exclusiu, fins a domini públic i per a qualsevol país del món, i renuncia 
a rebre cap altra remuneració per la utilització de l’obra. Així mateix, els autors de les obres 
seleccionades en cedeixen els drets d’explotació que es deriven del contingut d’aquestes bases. 
7.2. Els drets morals dels autors queden preservats. 
 
8.  AUTORIA I RESPONSABILITAT  
8.1. La presentació de qualsevol fotografia implica la presumpció d’autoria, amb les conseqüències 
de cessió de drets que consten en aquestes bases. Serà responsabilitat de qui les hagi 
presentades, qualsevol reclamació que pugui sorgir en relació amb l’autoria de les obres. A aquest 
efecte, el COPLEFC es podrà dirigir contra aquesta persona en cas que, com a conseqüència del 
que es preveu en aquestes bases, resulti reclamada l’autoria de qualsevol obra. 
8.2. El COPLEFC podrà repercutir contra qui l’hagi presentada totes les quantitats que s’hagi vist 
obligat a satisfer amb motiu de reclamacions d’autoria. Així mateix, es reserva el dret de reclamar, 
a més, els danys i perjudicis que s’hagin ocasionat per aquest fet. 
8.3. El COPLEFC es reserva el dret d'emprendre accions judicials, donar de baixa o expulsar 
automàticament i sense previ avís aquelles persones que facin qualsevol tipus d'acte susceptible 
de ser considerat manipulació o falsificació del concurs. 
 
9.  DRET A LA INTIMITAT  
9.1. Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge, 
d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants que presentin fotografies es comprometen 
a tenir el consentiment exprés de les persones que puguin veure afectats els seus drets a l’honor, 
la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. En qualsevol cas, la responsabilitat recaurà en 
l’autor de la fotografia. 
9.2. D’acord amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el 
Reglament (UE)2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre (LOPDGDD), les dades personals dels participants seran tractades sota la 
responsabilitat de COPLEFC per  gestionar la seva participació en el Concurs Fotogràfic d’Activitat 
Física i Esport. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o a aquells 
prestadors vinculats al Responsable. Les seves dades es conservaran durant el temps que duri la 
finalitat per la qual es van ser recollir i quan ja no siguin necessàries per a tal fi, es suprimiran amb 
mesures de seguretat adequades per garantir-ne l’anonimització de les dades o la destrucció total. 
Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a 
Provença, 500, porta 4a - 08025 BARCELONA  o enviant un correu electrònic a  
coplefc@coplefc.cat. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent podrà 



 

 

presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es. Dades de contacte del DPO: 
dpo@datax.es 
 
10.  JURISDICCIÓ 
10.1. Per al coneixement de qualsevol litigi que es pogués plantejar sobre la interpretació o 
aplicació d’aquestes bases, el COPLEFC, així com els participants d'aquest Concurs se sotmeten 
expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb 
renúncia expressa a qualsevol altre fur que els correspongui. 
 
 
Barcelona, 7 de maig de 2020 
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