
          

Agrupació Fotogràfica de Sant Boi 

 

XII Concurs Estatal de Fotografia Vila de Sant Boi 
i 

I Concurs Digital Internacional Vila de Sant Boi  
2020 

 

Bases del Concurs 

 
Aquest concurs està organitzat per AFOBOI  Agrupació fotogràfica de Sant Boi, carrer 

Lluís Castells, 16, 08830 Sant Boi de Llobregat. 

 

Reconeixement oficial: 

El concurs té el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia (FCF) amb el nº 

XXX, la Confederación Española de Fotografía (CEF) amb el nº XXX i la Federation In-

ternationale de l’Art Photographique (FIAP) amb el número (XXX) i és puntuable per a 

l’obtenció de les distincions de les FCF, CEF y FIAP segons normatives. 

 

Comissari del Concurs i correu electrònic de consultes:  

Luis Aracil Roux   AFIAP, MCEF, MFCF2*. 

Correu de consultes vers el present concurs: concursosafoboi@gmail.com 

 

Participants: 
 
El concurs està obert a la participació de tots els afeccionats i professionals de la 

fotografia de qualsevol nacionalitat, excepte a les persones que estiguin relacionades 

amb l’organització i/o jurat. No s’admetran a concurs aquelles obres i/o autors que no 

s’ajustin a aquestes bases. 
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Categories:  
 

a. Lliure monocrom * 
b. Lliure color  
c. Viatges (color y monocrom) ** 
d. Categoria Sant Boi  

 
Categoria Sant Boi: 
 
En aquesta categoria no està permès els fotomuntatges, ni la manipulació de la imat-

ge que suposi alteracions de la realitat. S’ha de reconèixer el lloc fotografiat que és 

Sant Boi. Si no compleix aquests requisits, la fotografia serà desqualificada. 

 

Obres: 

Podran presentar-se un màxim de quatre (4) obres per autor i categoria. No està 

permès presentar la mateixa fotografia en més d’una categoria. No se acceptaran ni 

publicaran obres amb continguts contraris al dret de l’ honor, a la intimitat personal y 

familiar i/o a la pròpia imatge de les persones, especialment de menors. Una obra pot 

ser rebutjada si els organitzadors consideren que no s’ajusta a les bases. Les foto-

grafies han de ser propietat de l’autora o autor. 

No es podrà afegir a la imatge cap símbol, nom, títol, signatura, marca d’aigua, etc. 

que pugui identificar a l’autora o autor. 

 

Format de lliurament: 

Les imatges s’enviaran en format digital JPG. Les dimensions màximes seran de 1920 

píxels en horitzontal i 1080 píxels en vertical, amb una resolució de 300 ppp. Cada 

arxiu haurà de tenir una mida màxima de 2 MB. 

 

Presentació de les obres: 

Mitjançant el web www.afoboi.com a on hi haurà un botó habilitat per a emplenar el 
formulari d’inscripció i seguint les instruccions indicades allà. 
 
Tots els participants rebran un missatge amb un enllaç per a descarregar el catàleg 
que també estarà disponible al web a partir del mes de juliol.  
 
 
Drets de participació: 

Els drets d’inscripció seran de 20€ en total per participar a les quatre categories. 
  
Serà gratuït en el cas que només es vulgui participar en la categoria Sant Boi. El pa-

gament es farà exclusivament per PayPal a través del web www.afoboi.com 

 

http://www.afoboi.com/
http://www.afoboi.com/
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un cop emplenat el formulari i carregades les fotografies. Els autors que no complei-

xin totes les condicions de participació i/o no hagin pagat els drets d’inscripció, no 

seran admeses les seves obres. 

 

Admissió de les obres: 

El període d’admissió de las obres comença el 15 d’octubre de 2019 i s’acabarà el 29 de 

març de 2020 a les 24 h (hora espanyola). 

 

Premis: 

 
Per a les categories a, b i c 

 
Pin blau i 400€ al millor autor de les categories a, b i c (autor que sumi 
més punts entre les tres categories (a, b i c). 
 

1 Medalla daurada FIAP  (al primer classificat de cada categoria) 
 

1 Medalla daurada CEF   (al segon classificat de cada categoria) 
 

1 Medalla daurada FCF   (al tercer classificat de cada categoria) 
 

2 Mencions honorífiques FIAP  
 

2 Menciones honorífiques CEF 
 

11 Diplomes Vila de Sant Boi 2020 
  

Premis per a la categoria Sant Boi:  
 

1 Medalla daurada FCF  
 

1 Medalla de d’argent FCF  
 

1 Medalla de bronze FCF  
 

2 Trofeus Vila de Sant Boi  
 

11 Diplomes Vila de Sant Boi 2020 

  
  Premi social: 
  

Trofeu al millor soci classificat de cada categoria 

 

Reconeixement de les obres: 

Les obres acceptades en el XII Concurs Estatal de Fotografia Vila de Sant Boi i I Con-

curs Internacional Digital Vila de Sant Boi puntuaran per als reconeixements de la 

FIAP, CEF y FCF. Les de la categoria Sant Boi només puntuaran per a les distincions 

de la CEF i FCF. 
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Cessió dels drets: 

El fet de participar implica que els autors autoritzaran la reproducció de les seves 

obres amb la finalitat de la difusió del saló AFOBOI i de la fotografia en general, sense 

limitacions de sistemes, de mitjans ni de països i sense abonament de drets. Els par-

ticipants es responsabilitzen totalment dels drets de tercers i de qualsevol reclama-

ció pels drets d’imatge de les seves obres. 

 

Jurat: 

Estarà format por tres membres del cos de jurats de la FCF. 

 

Deliberació del jurat: 

La deliberació del jurat serà oberta a tothom i es farà el dissabte 18 d’abril a las 10 h a 

Can Castells Centre d’Art, carrer Lluís Castells, 16  08830 Sant Boi de Llobregat. Els 

premis no es podran declara deserts. Cada concursant només podrà rebre una distin-

ció por categoria, i la decisió del jurat serà inapel·lable. 

 

Lliurament de premis i inauguració de l’exposició: 

El dissabte 9 de maig a les 10,30 h es procedirà a la inauguració de l’exposició i lliu-

rament de premis a la seu d’ AFOBOI situada a Can Castells Centre d’Art, carrer Lluís 

Castells, 16 08830 Sant Boi de Llobregat. 

Si el premiat és un/una menor d’edat haurà d’estar autoritzat o acompanyat per la 

mare/pare o tutor/tutora. 

L’exposició estarà oberta fins el dia 6 de juny. 

 

Autoria: 

Els autors són els únics responsables de tots els drets d’imatge i propietat que puguin 
generar les seves obres.  
 

Les fotografies guanyadores passaran a formar part del fons fotogràfic d’AFOBOI, que 

es reserva el dret de publicar-les, difondre-les i reproduir-les sense ànim de lucre, 

nomenat sempre l’autoria de la mateixa. 

 

Condiciones finals: 

Pel sol fet de presentar les seves imatges o arxius en un saló sota el patrocini FIAP, 

el participant accepta sense excepció i sense objecció  a que les imatges presentades 

puguin ser investigades per la FIAP per a establir si aquests obeeixen a les seves 

regulacions i definicions, inclús si el participant no és membre de la FIAP. 
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FIAP farà servir tots els mitjans a la seva disposició per a aquest fi i qualsevol negati-

va a cooperar o negativa a presentar els arxius originals com es recull a la càmera, , 

o falta de proves suficients, serà sancionat per aquesta Federació. En cas de sancions 

arrel de la manca de compliment amb les normes de la FIAP, el nom del participant 

es donarà a conèixer en qualsevol forma útil per a informar de les violacions de les 

regles. Es recomana deixar les dades EXIF als arxius presentats intactes a fi i efecte 

de facilitar las eventuals investigacions. 

Si a discreció raonable de l’organització del saló o dels jurats, abans, durant o des-

prés del veredicte, es determina que un participant ha presentat una o més imatges 

que puguin incomplir aquestes bases, incloses les definicions establertes, 

l’organització es reserva el dret a anular la participació i, eventualment, qualsevol o 

totes les acceptacions o premis que hagi pogut obtenir. Els drets d’inscripció es poden 

perdre o retornar,  depenent de les circumstàncies.  

El participant accepta que la decisió de l’organització o del jurat és inapel·lable. Per a 

garantir que les imatges compleixen amb les bases i les definicions, l’organització 

podrà fer les investigacions pertinents per a verificar que: a) Les imatges són origi-

nals de l’autor participant i b) Les imatges compleixen amb les bases i definicions 

d’aquest reglament.  

Aquesta investigació pot incloure, entre d’altres, la petició dels arxius RAW o altres 

fitxers digitals que representin la captura original de la/les imatges presentades per a 

verificar si compleixen o no amb aquest reglament, oferint al participant la possibilitat 

de presentar proves de que són infundades les sospites de l’organització del incom-

pliment del reglament, dins d’un termini fixat. L’obra u obres les quals no s’hagi pogut 

acreditar que compleixen amb les bases o que encara havent sospites fundades d’ 

incompliment, malgrat les proves presentades pel participant, podran considerar-se 

que incompleixen el reglament y por això, ser rebutjades. 

 

Acceptació de les bases i resolució de conflictes: 

El fet de participar en el saló AFOBOI pressuposa la total acceptació de les presents 

bases i particularment el reglament de la FIAP, de la FCF i de la CEF que han donat 

reconeixement a aquest saló. Aquesta acceptació serà explícitament manifestada en 

el formulari de participació en el saló. 

La organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes 
bases.  
 

* Definició de la fotografia en blanc i negre i monocrom: 
 

Una obra en blanc i negre, anant del gris clar (blanc) al gris molt fosc (negre), 

és una obra monocroma amb diferents matisos de grises. Una obra blanc i ne-

gre virada íntegrament a un sol color es considerarà una obra monocroma, 

podent figurar a la categoria blanc i negre; l’esmentada obra podrà ser repro-

duïda en blanc i negre en el catàleg de un saló sota Patrocini FIAP. Pel contra 
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ri, una obra blanc i negre modificada por un viratge parcial o amb l’afegit d’un 

color, es converteix en una obra a color (policroma), havent de figurar a la ca-

tegoria color; questa obra haurà de ser reproduïda en color en el catàleg d’un 

saló sota Patrocini FIAP. 

 

**Definició de viatge / “travel” 
 

La foto de Viatge ha d’expressar el sentiment d’un temps i lloc, retratar un pa-

ís, la seva gent, o una cultura en el seu estat natural, i no té límits geogràfics. 

Els primers plans que perden la seva identitat, preses de models en estudi, o 

manipulacions fotogràfiques que desvirtuïn la verdadera situació o alterin el 

contingut de la imatge són inacceptables en els concursos de Viatges. No s’han 

de moure elements pictòrics, clonar, afegir, esborrar, canviar de lloc o combi-

nar. No es permet la manipulació o modificació, tret d’enquadrar, tallar, cor-

recció de llums, enfocar i restaurar el color de la imatge original. Qualsevol 

arrengament ha de semblar natural. 

 

 

 

Sant Boi de Llobregat, 16 de setembre de 2019 


