BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE FEDA
“UNA MIRADA SOSTENIBLE 2022”

PRIMERA.- ENTITAT ORGANITZADORA I OBJECTE
FORCES ELÈCTRIQUES D’ANDORRA (en endavant, “FEDA”), domiciliada a Av. de
la Bartra, s/n AD200 Encamp (Principat d’Andorra), amb número de telèfon de contacte
+376 739191 i amb correu electrònic de contacte fedacomunicacio@feda.ad, organitza
un concurs de fotografia que té com a temàtica principal la sostenibilitat energètica
(incloent-hi el canvi climàtic, l’acció de l’ésser humà sobre l’ecosistema, el medi ambient,
la biodiversitat, l’estalvi energètic i la producció d’energia amb fonts renovables).
En el concurs hi podran participar les persones físiques que compleixin els requisits
establerts en aquestes bases. Els premis del concurs seran els descrits en la Base Setena
(“Descripció, notificació i lliurament dels premis”).
SEGONA.- DURADA
El termini de presentació de les fotografies per participar al concurs començarà el 22 de
juny del 2022 a les 00.00 hores i finalitzarà el 31 d’octubre del 2022 a les 23.59 hores.
No s’admetran participacions fora d’aquest termini.
TERCERA.- ÀMBIT DEL CONCURS
El concurs s'adreça a totes les persones físiques majors d’edat que compleixin els requisits
establerts a la Base Cinquena (“Persones legitimades i limitació en la participació”) que
hi desitgin participar mitjançant l’enviament de les seves fotografies a través dels canals
previstos en la Base Sisena (“Mecànica del concurs”).
QUARTA.- CARÀCTER GRATUÏT DE LA PARTICIPACIÓ
La participació en el concurs serà gratuïta. Per participar en el concurs només caldrà
seguir els passos que es detallen en la Base Sisena (“Mecànica del concurs”).
CINQUENA.- PERSONES
PARTICIPACIÓ

LEGITIMADES

I

LIMITACIÓ
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Podran participar en el concurs les persones físiques, majors d’edat, que reuneixin algun
dels requisits següents:
a. Ser de nacionalitat andorrana.
b. Ser resident legal a Andorra en el moment de la presentació de les fotografies a
concurs.
c. Ser resident a l’estranger i desenvolupar una activitat professional a Andorra en
el moment de la presentació de les fotografies a concurs.
S'exceptua de la participació en el concurs a les persones físiques que siguin treballadores
de FEDA, així com a les persones físiques que formin part del jurat.
SISENA.- MECÀNICA DEL CONCURS

Per participar en el concurs, els participants hauran d’accedir al web
www.unamiradasostenible.ad i emplenar el formulari de participació, on també
carregaran les seves fotografies a través del sistema previst en format digital.
Alternativament, es podrà fer la inscripció portant les fotografies en un suport digital
presencialment en horari d’obertura al MW Museu de l’electricitat.
Es podran presentar a concurs un màxim de deu (10) fotografies per autor/a, estant
subjecta la validesa de la participació en el concurs a les següents condicions
acumulatives:
•

Cada fotografia ha d’haver estat presa entre l’1 de juny del 2018 i el 31 d’octubre
del 2022. Quedaran excloses del concurs les persones participants que hagin
manipulat els arxius per mostrar una data diferent de la real.

•

Les fotografies poden haver estat preses a qualsevol lloc del món. La menció
especial “Andorra” descrita a la Base Setena (“Descripció, Notificació i
Lliurament dels premis”) només serà atorgada a les fotografies preses en territori
andorrà i que mostrin algun element paisatgístic, humà o de qualsevol altre tipus
del territori andorrà.

•

S’acceptaran un màxim de deu (10) fotografies per participant. El dia i hora
d’enviament dels arxius determinarà l’ordre de les fotos presentades. Si la persona
participant envia més de 10 fotografies, les enviades a partir de l’onzena seran
desqualificades per participar al concurs.

•

Les fotografies s’han d’enviar en format JPG i amb un pes màxim per arxiu de
10MB.

•

Cada fotografia ha de tenir una mida mínima de 2000 píxels pel costat més curt i
un mínim de 120 ppp (píxels per polzada, ppi).

•

S’acceptarà la manipulació digital de la fotografia (retoc digital) sempre que no
intervingui més d’una captura original en la manipulació. És a dir, els
fotomuntatges queden expressament exclosos d’aquest concurs. Malgrat això, el
jurat valorarà positivament la naturalitat del retoc que potencia les condicions de
llum i color del moment de la presa de la fotografia.

En el moment del lliurament de les fotografies a concurs, l’autor/a haurà d’emplenar un
formulari amb el seu nom, cognoms, nacionalitat, lloc de residència, email i telèfon de
contacte, i indicar si desenvolupa una activitat professional al Principat d’Andorra (només
en el cas que sigui resident a l’estranger). També hi haurà d’incloure una descripció de
cadascuna de les fotografies, la data de realització i el lloc.
No s’acceptaran les fotografies que puguin atemptar contra l'honor, la dignitat i/o la
intimitat de les persones físiques, i/o que puguin atemptar contra la imatge de FEDA i/o
que puguin ser contràries a la llei, la moral, els bons costums i/o l'ordre públic.
El jurat del concurs estarà compost per personal intern de FEDA i extern amb acreditada
experiència professional en l’àmbit de la fotografia i/o la comunicació.

El jurat atorgarà un (1) primer premi a la millor fotografia del concurs, una (1) menció
especial a la millor fotografia de la temàtica d’”Andorra” i una (1) menció especial a la
millor fotografia de la temàtica d’“Energia”. Aquestes fotografies seran exposades al MW
Museu de l’Electricitat i formaran part del calendari de FEDA 2023. Una mateixa
fotografia pot rebre el primer premi i una menció acumulativament.
A més, el jurat seleccionarà fins a vint (20) fotografies addicionals per ser exposades al
MW Museu de l’electricitat i optar a aparèixer al calendari de FEDA 2023.
El jurat es reserva el dret a deixar deserta qualsevol categoria.
La fotografia guanyadora del primer premi, les fotografies guanyadores de les mencions
especials i les vint fotografies seleccionades per aparèixer a l’exposició presencial i al
calendari de FEDA 2023 seran escollides entre el 31 d’octubre i el 15 de novembre del
2022 per un jurat compost per personal intern de FEDA i extern amb acreditada
experiència professional.
La selecció dels finalistes i els guanyadors es farà en base a l’aplicació del criteri
d´originalitat, qualitat artística, i l’adequació a la temàtica i transmissió d’un missatge
associat a la sostenibilitat, per part del jurat. La decisió d’aquest jurat serà inapel·lable.
L’autor/a de la fotografia premiada amb el primer premi, els finalistes i els guardonats
amb una menció d’alguna de les categories temàtiques seran contactats mitjançant els
mètodes de contacte que hagin proporcionat. En aquesta comunicació també s’hi indicarà
on i quan el guanyador pot recollir el premi.
El nom dels guanyadors/es serà publicat als webs de FEDA i en el compte de FEDA a
Instagram, a partir del 15 de novembre del 2022 i un cop ja hagin sigut contactats
personalment.
Els autors/es de les fotografies seleccionades i premiades poden ser convidats/des a un
acte de lliurament dels premis i/o de presentació de l’exposició i el calendari de FEDA.

SETENA.- DESCRIPCIÓ, NOTIFICACIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS
Els premis del concurs seran els establerts en la següent graella:
1. Primer premi.
a. Lloc destacat en una exposició fotogràfica al MW Museu de l’Electricitat
el 2023 amb les altres fotografies seleccionades.
b. Inclusió les fotos amb menció de l’autoria en el calendari FEDA 2023.
c. Lloc destacat a les xarxes socials i el web de FEDA.
d. 1.000 euros en efectiu.
e. 1.000 euros en un xec per a material fotogràfic.
2. Menció especial “Andorra”
a. Inclusió de la fotografia en una exposició al MW Museu de l’Electricitat.
b. 500 euros en efectiu i 500 euros en un xec per a material fotogràfic per a
la millor fotografia presa a Andorra i on aparegui expressament algun
element paisatgístic o de qualsevol altre tipus andorrà.
c. Inclusió de les fotos amb menció de l’autoria en el calendari FEDA 2023.
3. Menció especial “Energia”

a. Inclusió de la fotografia en una exposició al MW Museu de l’Electricitat.
b. 500 euros en efectiu i 500 euros en un xec per a material fotogràfic per a
la millor fotografia relacionada amb el sector de l’energia.
c. Inclusió de les fotos amb menció de l’autoria en el calendari FEDA 2023.
4. Seleccionades.
a. 200 euros en efectiu.
b. Exposició de les seves obres en una exposició fotogràfica al MW Museu
de l’Electricitat el 2023.
c. Possibilitat d’incloure les fotos amb menció de l’autoria en el calendari
FEDA 2023.
d.
Aquests premis no podran ser bescanviats per diners o una altra contraprestació anàloga,
per un altre premi o compensació diferent.
FEDA publicarà el nom del guanyador del concurs segons l’establert a la Base Sisena
(“mecànica del concurs”), sense perjudici que FEDA també el podrà contactar
directament si disposa del seu número de telèfon i/o adreça de correu electrònic.
Així mateix, FEDA podrà demanar al guanyador del concurs qualsevol aclariment i/o
sol·licitar-li qualsevol consentiment addicional en cas que ho estimi pertinent, de dubtes
sobre consentiments en matèria de drets d’imatge, o de dubtes sobre l’autoria de la
fotografia guanyadora. En cas que FEDA consideri que els aclariments i/o consentiments
requerits al guanyador no s’han satisfet o no són suficients, el premi serà atorgat al segon
classificat en el concurs, i així, en el seu cas, successivament fins que el premi sigui lliurat.
En el moment de recollir el premi, el guanyador haurà d’acreditar la seva identitat si
FEDA així li ho requereix.
Els premis seran atorgats en un acte públic davant de la premsa i els convidats. Els
guanyadors hauran d’assistir a l’acte a no ser que siguin alliberats d’aquesta obligació per
l’organització amb causa justificada. En cas que un o més guanyador/s no recollissin el
premi o hi renunciessin, el premi en qüestió quedaria desert.

VUITENA.- GARANTIES DELS CONCURSANTS
Els participants garanteixen a FEDA que les seves fotografies no vulneren cap dret de
propietat intel·lectual, dret de propietat industrial, dret d’imatge i/o cap altre dret i/o
posició jurídica d’anàleg contingut de tercers. Per tant, els concursants entenen i accepten
que, en cas d’incompliment d’aquestes garanties, ells seran els únics responsables, tant
davant FEDA com davant els eventuals tercers afectats. En tals supòsits, FEDA quedarà
exonerada de qualsevol responsabilitat davant els eventuals tercers afectats, i disposarà
del dret a reclamar allò que estimi oportú als participants.
Així mateix, els participants garanteixen a FEDA que vetllaran per no presentar al concurs
fotografies que puguin atemptar contra l'honor, la dignitat i/o la intimitat de les persones
físiques, i/o que puguin atemptar contra la imatge de FEDA, que puguin ser contràries a
la llei, la moral, els bons costums i/o l'ordre públic. En tals supòsits, FEDA també quedarà

exonerada de qualsevol responsabilitat davant els eventuals tercers afectats, i disposarà
del dret a reclamar allò que estimi oportú als participants.
D’altra banda, els finalistes i premiats, autoritzen a FEDA a, si aquesta ho desitja, publicar
les fotografies presentades al concurs als webs titularitat del grup FEDA i als comptes de
FEDA a les xarxes socials. Així com a utilitzar-les per a exposicions en qualsevol dels
seus espais i suports, incloent-hi el MW Museu de l’Electricitat i la impressió del
calendari anual del grup.

NOVENA.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS
FEDA es reserva el dret a interrompre en qualsevol moment l’accés o la continuïtat del
concurs, sigui amb caràcter temporal o amb caràcter definitiu, per motius de seguretat, de
reestructuració o d’interrupció dels serveis informàtics, o per qualsevol altra causa que
així ho aconselli, sense que se’n derivin responsabilitats imputables a FEDA ni cap dret
a cobrar una indemnització.

DESENA.- BASES
Pot consultar aquestes bases a la pàgina de FEDA www.unamiradasostenible.ad.
La participació en el concurs suposa la plena i total acceptació d’aquestes bases per part
dels participants.
Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri dels
organitzadors. El compliment de les bases se sotmet a la legislació andorrana i als
tribunals del Principat d´Andorra.
La no acceptació de les bases per part del participant implica la seva exclusió del concurs.
FEDA es reserva el dret d'excloure aquells participants que, per la seva conducta,
interfereixin en el bon funcionament del concurs.
Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni tampoc
n’és soci. En conseqüència, només FEDA disposa de la informació sobre els participants,
i no Instagram, sense perjudici de la informació que es divulgui per comunicar els
guanyadors en les diferents xarxes socials, i que queda expressament autoritzada amb la
participació en el concurs i l’acceptació de les bases.
ONZENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
La participació en el concurs implica la recollida de les dades de caràcter personal
necessàries a tal efecte.
Així mateix, la participació en aquest concurs implica el tractament de les dades
necessàries per participar de conformitat amb l’establert en aquestes bases.
FEDA, en tant que responsable del tractament de les dades en qüestió, tractarà les dades
dels participants en virtut de l’execució d’aquestes bases. Les dades personals recollides
seran utilitzades únicament per gestionar la participació en aquest concurs.
En cas que sigui necessari per dur a terme les finalitats abans esmentades, els participants
accepten que FEDA pugui transmetre les seves dades de caràcter personal siguin tractades
per tercers prestadors de serveis, quina identificació es comunicarà als participants abans
de la transferència de les dades. Així mateix, les dades dels participants podran ser

comunicades als tercers especificats a la informació addicional en matèria de protecció
de dades personals.
Els participants podran exercir el dret d’accés, a l’oblit (o de supressió), d’oposició, de
rectificació, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, mitjançant un
correu electrònic a dpd@feda.ad una comunicació per escrit dirigida a FEDA, Av. de la
Bartra, s/n, Encamp AD200, Andorra, juntament amb una còpia del document original
que l’identifiqui.
Els participants poden consultar la informació addicional i detallada en matèria de
protecció de dades personals a www.unamiradasostenible.ad.

