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La Comissió d’Enginyers Sèniors del Col·legi organitza l’Exposició - Concurs de Pintura 2022, que 

enguany arriba a la XIX edició. Les bases que regiran aquesta edició es detallen a continuació: 

 

1. Participants  

En aquesta exposició - concurs podran participar tots els col·legiats i precol·legiats que ho 

desitgin, així com els seus familiars en primer grau. 

Els participants d’aquesta exposició-concurs no podran ser professionals de la pintura. 

 

2. Jurat 

El jurat estarà format per un professional designat pel Col·legi, el guanyador de l’edició anterior, un 

membre de la Junta Rectora de la Comissió d’Enginyers Sèniors i el degà del Col·legi. 

 

3. Format i presentació dels treballs 

Els treballs a presentar han de ser sempre originals hauran de tenir les mides que s’indiquen a 

continuació:  

 PINTURA EMMARCADA 

Mida màxima 100 x 100 cm 

Mida mínima 46 x 38 cm 

 

 
Les obres s’hauran de presentar degudament emmarcades i les mides inclouran el marc. Es podran 

elaborar amb totes les tècniques, excepte la fotogràfica.  

En aquesta convocatòria es podrà presentar una obra per participant, amb el seu títol i sense firma 

visible. S’adjuntarà un sobre tancat. 

A la part exterior de cada sobre només hi pot constar el títol de l’obra i dins s’afegirà la informació 

següent:  títol de l’obra, els nom i cognoms de l’autor, tècnica, mides, núm. de col·legiat, adreça i 

telèfons de contacte. En el cas de ser familiar de primer grau del col·legiat, s’haurà de justificar la 

vinculació entre el participant  i el col·legiat.  

Per a l’exposició-concurs totes les obres participants hauran de ser presentades a la comissió 

organitzadora en bon estat i sense cap desperfecte, a l’adreça i data indicats. L’autor es farà càrrec 

dels possibles perjudicis que es puguin ocasionar en les obres per causes de força major durant el 

temps de permanència a la sala d’exposicions.  
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4. Premis 

Els premis que s’atorgaran seran: 

Primer premi: 300 € i un diploma de reconeixement 

Segon premi: 150 € i un diploma de reconeixement 

Dos accèssits: 50 € i diploma de reconeixement a cadascun  

Els premis estaran subjectes a la corresponent retenció d’IRPF. 

Les obres seran retornades als seus autors un cop realitzada l’entrega de premis. En cas de que 

l’autor o persona designada no les reculli en el període establert les obres es destruiran. 

 

5.   Calendari 

Lliurament de les obres: del 1 de juliol al 9 de setembre d’enguany a la recepció de la seu del Col·legi 

(Consell de Cent, 365), de dilluns a dijous de 9 a 18 h i divendres de 9 a 14 h. Cal tenir present que 

el Col·legi romandrà tancat entre els dies 8 i 21 d’agost de 2022. 

Exposició: a partir del 12 de setembre fins el 14  d’octubre de 2022, es podrà visitar l’exposició a la 

seu del Col·legi. L’horari d’exposició serà de dilluns a dijous, de 10 a 18 h, i divendres de 9 a 14h.  

Lliurament de premis: els premis seran lliurats en el transcurs d’un acte destinat a aquest efecte, 

que es celebrarà el 18 d’octubre 2022. 

Recollida d’obres: les obres podran ser recollides del 24 d’octubre al 30 de novembre 2022 a la seu 

del Col·legi (Consell de Cent, 365) de dilluns a dijous de 10 a 18h i divendres de 10 a 13 h. 

 

6.   Propietat intel·lectual  

6.1. Els participants cedeixen al Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona els drets de reproducció, comunicació publica i transformació de les pintures que es 
presentin a concurs, amb l’exclusiva finalitat que puguin ser exposades a les seves instal·lacions, a 
més de la possibilitat perquè siguin utilitzades en la promoció del concurs pictòric. La cessió es fa 
gratuïtament, sense límit de temps i per a l’àmbit territorial mundial.  
 
6.2. Les pintures que es presentin al concurs hauran d’estar lliures de drets que puguin tenir-hi 
tercers.  
 
Els participants eximeixen de tota responsabilitat el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona en cas d’infracció de drets de tercers.  
 
6.3. Si es comprova que les persones premiades no són autores de les obres, estaran obligades a 
reintegrar al Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona l’import de 
la dotació econòmica atorgada com a premi, sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats 
que s’escaiguin.  
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6.4. El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona es reserva el dret 

de no publicar les obres que consideri inapropiades o ofensives segons el seu propi criteri. 

 

7. Protecció de dades i cessió de drets d’imatge 

7.1. Protecció de dades  
 
Les dades de caràcter personal que constin a la sol·licitud o inscripció de participació seran 
tractades pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona com a 
responsable i seran incorporades a l’activitat de tractament corresponent. La finalitat del 
tractament de dades de caràcter personal serà la gestió i resolució d’aquest concurs.  
 
Les dades relatives a la persona premiada es publicaran al web d’aquest col·legi professional i a les 
xarxes socials.  
 
Les dades seran conservades durant la tramitació del procediment de concessió del premi i de les 
reclamacions que es puguin formular.  
 
7.2. Cessió de drets d’imatge  
 
El participant atorga el seu consentiment exprés per tal que el Col·legi d’Enginyers Graduats i 
Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona pugui difondre o publicar fotografies i vídeos efectuats, 
en què el col·legiat aparegui i sigui clarament identificable, de manera íntegra o parcial, amb la 
finalitat única i exclusiva d’informació, divulgació i publicitat de les activitats relacionades amb 
aquest col·legi professional, per qualsevol mitjà.  
 
7.3. Els participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 

dades, de limitació i oposició al seu tractament davant el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers 

Tècnics Industrials de Barcelona, carrer Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona, o bé mitjançant 

correu electrònic a l’adreça ebcn@ebcn.cat  

 

8. Acceptació de les bases del premi 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases per part dels 

participants. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona resoldrà qualsevol 
circumstància, interpretació o conflicte no previst per aquestes bases.  
 
El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona es reserva el dret a 

modificar, en cas que sigui necessari, els procediments establerts. 
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