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BASES VISIONATS 
 
FOTÒGRAFS I PROJECTES 
 
 
Visionat per a autors i autores de totes les nacionalitats i edats amb projectes propis o en 
coautoria que presentin una proposta fotogràfica consistent en més d'una imatge amb un marc 
conceptual concret. Es valorarà tant la imatge com el concepte subjacent del projecte fotogràfic 
actual. El fotògraf haurà d'enviar a través del formulari un màxim de 10 imatges del seu 
projecte així com statement del mateix per a ser valorat pel comitè de selecció. 
 
 
SOL·LICITUD I ACORD 
 
Convocatòria fins al 26 de març a través del formulari d'inscripció web. Totes les sol·licituds han 
d'anar acompanyades del pagament a través de targeta dels 35€ d'inscripció (import que no es 
reemborsarà en cas de no ser acceptat el seu projecte). 
 
 
DETALLS DE L'ESDEVENIMENT 
 
Visionat 
On? Centre Arts Santa Mònica, la Rambla 7, Barcelona 
Quan? Sessió galeries el divendres 23 de juliol de 18 a 20h 
Sessió visionat el dissabte 24 de juliol de 10 a 15h 
Lliurament de premis el dissabte 24 de juliol a 20h 
 
La inscripció del projecte dóna la possibilitat d'entrada gratuïta a la fira del 23 al 25 de juliol de 
2021. 
 



	  

Fira online 
 
Estand de 19 metres lineals en format viewing room que permet venda i contacte directe així 
com zoom d'alta qualitat i experiència immersiva. 
On? Plataforma online de Art Photo Bcn 
Quan? Muntatge del 10 al 24 de juny 
Obertura al públic del 2 al 25 de juliol 
Venda per targeta a través de la plataforma en línia amb un cost del 3% del PVP. 
 
 
NORMES DE PARTICIPACIÓ EN LA FIRA ONLINE 
 
 
1. Bases de participació i selecció d'obres 
 
Es presentarà obra fotogràfica en el format adequat per a la seva exposició i 
comercialització. No es permetrà la mostra d'altres arts plàstiques com a pintura, escultura o 
materials manufacturats que no incloguin la imatge en la seva àmplia possibilitat de 
reproducció. És obligatori que totes les obres vagin acompanyades del seu corresponent 
certificat d'autenticitat en el cas d'edicions limitades. 
 
 
2. Anul·lacions 
 
En el cas que Art Photo Bcn VIII edició no pogués celebrar-se presencialment dins de l'any 
2021 per causes alienes a l'organització, es disposarà d'una presentació en línia de 
l'esdeveniment a través de la plataforma adequada per al correcte desenvolupament dels 
visionats. La participació dins de la plataforma en línia seguiria el seu curs normalment. 
 
 
3. Causes d'exclusió 
 
Incompliment de les normes de participació. 
Presentació d'obres falses o de procedència il·lícita. 
No respectar l'horari de la sessió. 
 
 
4. Material promocional 
 
La inserció del projecte del fotògraf en el material promocional imprès i en línia ve subjecta a la 
conformitat de la presentació dels materials. Els fotògrafs i fotògrafes han d'enviar a 
fotografos@artphotobcn.com abans del 29 
d'abril 
 
- Nom exacte del fotògraf i projecte com vol aparèixer 
- 3 imatges en alta resolució (300 ppp) de 2mb en format jpg. 
- Text definitiu del projecte. 
 
Cada fotògraf comptarà amb espai propi en la plataforma en línia. Les informacions incloses en 
l'apartat seran validades pel fotògraf en funció de la informació aportada en el formulari 
d'inscripció així com en l'email de materials promocionals. 
 



	  

Els fotògrafs garanteixen a Art Photo Bcn que les imatges i contingut que li proporcionen per a 
la difusió web i distribució a mitjans de comunicació no vulneren els drets de propietat 
intel·lectual de tercers, comptant per tant amb l'autorització dels autors o dels qui ostentin 
aquests drets de propietat intel·lectual. El fotògraf haurà de mantenir indemne a Art Photo Bcn 
enfront de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial derivada de l'incompliment de la present 
estipulació, assumint en aquesta situació qualsevol compensacions o despeses que es 
poguessin originar a Art Photo Bcn (incloent els d'advocat i procurador, fins i tot si no fos 
preceptiu). 
 
 
5. Protecció de dades 
 
Les dades de caràcter personal facilitats pel fotògraf a conseqüència de la relació contractual 
mantinguda entre totes dues parts seran inclosos en un fitxer de dades titularitat de Art Photo 
Bcn, i mantingut sota la seva responsabilitat. La finalitat d'aquest fitxer és el compliment i gestió 
de manera adequada de les relacions amb els expositors en la fira. El fotògraf podrà exercir en 
qualsevol moment els drets d'accés, rectificació,  cancel·lació i oposició respecte a les seves 
dades personals, mitjançant comunicació escrita dirigida Art Photo Bcn. 
 
 
6. Legislació i jurisdicció 
 
Pel mer fet de sol·licitar la participació en Art Photo Bcn VIII edició s'entenen per acceptades 
íntegrament les presents Normes de Participació en els Visionats. Aquest Acord es regeix en 
tots els seus aspectes per la legislació espanyola. Les normes de Participació es troben en 
anglès i espanyol. En cas de discrepància de les dues versions, l'espanyola prevaldrà. 
Les Parts, amb renúncia expressa al seu fur propi, se sotmeten de manera expressa i 
irrevocable als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a qualssevol qüestions que 
puguin derivar-se de la interpretació, validesa o compliment del contracte actual o de qualsevol 
acord sotmès a aquest. 
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