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La Comissió de Joves Enginyers del Col·legi 

organitza el Concurs de Fotografia Jove 2019, 

que s’estrena aquest any amb la primera edició. 

Les bases que regiran els premis es detallen a 

continuació: 

 

1. Participants  

En aquest concurs hi podran participar tots els col·legiats o precol·legiats menors de 30 

anys que ho desitgin. 

 

2. Jurat 

El jurat que atorgarà aquest premi serà el públic en general. Obtindrà el reconeixement la 

fotografia que hagi aconseguit més likes. 

La fotografia que obtingui més likes serà la guanyadora. 

 

3. Format i presentació dels treballs 

Premi Enginyeria a Instagram: els participants hauran de publicar una fotografia feta amb el 

mòbil a la xarxa social Instagram amb l’etiqueta #llibertatEBCN2019. La llibertat és el tema 

d’aquesta primera edició del concurs i que ha d’inspirar les fotografies presentades.  

Per participar-hi, hauran de començar a “seguir” l’Instagram @enginyersbcn i el de 

@jovesenginyers, mencionar dues persones més que siguin enginyers o estudiants 

d’enginyeria i relacionar la foto amb el tema del concurs, mitjançant un títol i una breu 

explicació. 

També hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça ebcn@ebcn.cat indicant-hi el títol de 

la foto, nom i cognoms de l’autor, número de col·legiat o precol·legiat i les dades de 

contacte. 

 

4. Premis 

Premi únic de 150 € i un diploma de reconeixement. 

Els premis estaran subjectes a la corresponent retenció de l’IRPF. 

 

5. Calendari 

Publicació de les obres: del 25 d’abril al 24 de maig del 2019. 

Lliurament de premis: els premis es lliuraran en el transcurs de la Nit de Col·legiat i la 

Professió, que se celebrarà el 28 de juny de 2019. 
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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 

fotografies que es presentin a concurs, amb l’exclusiva finalitat que puguin ser exposades 

a les seves instal·lacions, a més de la possibilitat que siguin utilitzades en la promoció del 

concurs fotogràfic. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l’àmbit 

territorial mundial. 

6.2. Les fotografies 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.  

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·legi 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  
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8. Acceptació de les bases del premi 

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

participants. 

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. 

 

 


