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1.- CONDICIONS GENERALS
1.1.- A fi de distingir les personalitats i entitats eminents en l'àmbit de la fotografia, la Federació
Catalana de Fotografia ha creat els títols següents:

o Artista FCF

(AFCF)

o Excel·lència FCF

(EFCF)

o Mestre FCF

(MFCF)

o Mestre FCF*

(MFCF 1*)

o Mestre FCF**

(MFCF 2*)

o Mestre FCF***

(MFCF 3*)

o Mestre FCF****

(MFCF 4*)

o Mestre FCF*****

(MFCF 5*)

o Mestre FCF Or

(MFCFo)

o Mestre FCF Platí

(MFCFp)

o Mestre FCF Diamant

(MFCFd)

o Jurat de Bronze FCF

(JBFCF)

o Jurat d’Argent FCF

(JAFCF)

o Jurat d’Or FCF

(JOFCF)

o Jurat Platí

(JPFCF)

o Jurat Diamant

(JDFCF)

o Savi FCF

(SFCF)

o Membre d’Honor FCF

(HonFCF)

o Entitat d’Honor FCF

(EHonFCF)

1.2.- Per demanar una distinció, s’ha d’estar associat a una entitat - agrupació pertanyent a la
Federació Catalana o situació assimilable segons els Estatuts de la FCF. No existeix cap
diferència entre els candidats afeccionats o professionals. No existeix tampoc cap limitació quant
a l'edat imposada. No existeix cap diferència entre la fotografia en paper i la diapositiva o
qualsevol altre suport, ni tampoc entre la presa sobre pel·lícula química o sistema de captura
digital.
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1.3.- La decisió final de l'atribució d'una distinció correspon sempre a la FCF. L'examen de les
candidatures estarà a càrrec de la Junta Directiva de la FCF o per la persona en la qual aquesta
delegui. La concessió de qualsevol distinció és automàtica quan consti en poder de la FCF la
documentació que acrediti el compliment de les condicions indicades per part de l'autor.

1.4.- Els diferents títols són vitalicis i els titulars tenen el dret de fer figurar les inicials
corresponents al seu títol a continuació del seu nom sempre que continuïn sent Membres
Individuals de la FCF i estiguin al corrent de les seves obligacions.
1.5.- Podran ser retirats per la Junta Directiva de la FCF, sense apel·lació, en cas de falta greu
en perjudici de la FCF.
1.6. - Adquisició de punts per a les distincions d'autor
El candidat a les distincions de "Autor" AFCF, EFCF, MFCF i els seus nivells, pot acumular punts
de les següents maneres:
a) En concursos organitzats sota el reconeixement de la FCF, per cada premi o finalista
obtingut en concursos FCF, excepte socials o amb limitació de participació, se li
computarà un punt per cada fotografia encara que aquesta formi part d'una col·lecció. El
màxim de punts en aquests concursos serà del 15% del total d’obres presentades,
inclosos els premis.
b) En salons amb Patrocini de la CEF, FIAP i també FCF, d'àmbit internacional, es
computarà un punt per cada obra premiada o acceptada. En els concursos nacionals i/o
internacionals sense reconeixement FIAP i/o CEF però si de la FCF, s’aplicarà les
puntuacions segons l'apartat a)
c) A la participació en biennals organitzades per FIAP, concursos o activitats organitzats
per la pròpia CEF un punt per cada fotografia seleccionada o premiada.
d) En exposicions individuals o col·lectives, segons el punt 5 d’aquest reglament.
e) Mitjançant impartir formació, segons el punt 6 d’aquest reglament.
f) Mitjançant publicacions, segons el punt 7 d’aquest reglament.

REGLAMENT DISTINCIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA V19

3

2.- DISTINCIÓNS D’AUTOR
2.1.- LA DISTINCIÓ AFCF
o La distinció “Artista” de la FCF (AFCF), és la primera distinció possible d'obtenció, es
atorgada als autors als quals les seves qualitats artístiques, tècniques i de producció hagin
estat reconegudes a les condicions generals del punt 1 d’aquest reglament.
o Totalitzar al menys deu punts (10).
o La candidatura a la distinció AFCF comprèn:
✓ Presentar 5 obres, que no hauran de formar necessàriament col·lecció al
moment de sol·licitar la distinció, al Racó del Soci del web de la FCF
www.federaciofotografia.cat amb el codi d’accés del candidat. S’ha de seguir les
instruccions.
✓ Els arxius digitals en alta resolució s’incorporaran a la fototeca de la FCF. El
costat mínim de 2400 píxels i 254 dpi, en format JPG i màxim 10 Mb tamany de
fitxer.
✓ Un petit currículum redactat en català en fitxer digital text format doc o pdf
✓ Es realitzarà un pagament de 10 € en concepte de taxes.
o Cada autor a qui se li concedeixi la distinció AFCF rebrà un trofeu i un diploma
acreditatiu que es lliurarà a la cerimònia o acte de la FCF següent a la data de la seva
obtenció.
2.2.- LA DISTINCIÓ EFCF
o La distinció “Excel·lència” de la FCF (EFCF), és la distinció atorgada als autors als
quals les seves qualitats artístiques, tècniques i de producció hagin estat reconegudes
per la participació complint les condicions generals del punt 1 d’aquest reglament, després
d’haver obtingut el títol AFCF.
o Totalitzar al menys vint-i-cinc punt (25).
o La candidatura a la distinció AFCF comprèn:
✓ Presentar 5 obres, que no hauran de formar necessàriament col·lecció al
moment de sol·licitar la distinció, al Racó del Soci del web de la FCF
www.federaciofotografia.cat amb el codi d’accés del candidat. S’ha de seguir les
instruccions.
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✓ Els arxius digitals en alta resolució s’incorporaran a la fototeca de la FCF. El
costat mínim de 2400 píxels i 254 dpi, en format JPG i màxim 10 Mb tamany de
fitxer.
✓ Un petit currículum redactat en català en fitxer digital text format doc o pdf
✓ Es realitzarà un pagament de 25 € en concepte de taxes.
o Cada autor a qui se li concedeixi la distinció AFCF rebrà la insígnia de la FCF i un
diploma acreditatiu que es lliurarà a la cerimònia o acte de la FCF següent a la data de la
seva obtenció.

2.3.- LA DISTINCIÓ MFCF

o La distinció “Mestre” de la FCF (MFCF), és la distinció atorgada als autors als quals
les seves qualitats artístiques, tècniques i de producció hagin estat reconegudes per
la participació complint les condicions generals del punt 1 d’aquest reglament,
després d’haver obtingut el títol EFCF
o Totalitzar al menys cinquanta punts (50)
o La candidatura a la distinció MFCF comprèn:
✓ Presentar 10 obres, que no hauran de formar necessàriament col·lecció al
moment de sol·licitar la distinció, al Racó del Soci del web de la FCF
www.federaciofotografia.cat amb el codi d’accés del candidat. S’ha de seguir les
instruccions.
✓ Els arxius digitals en alta resolució s’incorporaran a la fototeca de la FCF. El
costat mínim de 2400 píxels i 254 dpi, en format JPG i màxim 10 Mb tamany de
fitxer.
✓ Un petit currículum redactat en català en fitxer digital text format doc o pdf
✓ Es realitzarà un pagament de 25 € en concepte de taxes.
o Cada autor a qui se li concedeixi la distinció MFCF rebrà la insígnia de la FCF i un
diploma acreditatiu que es lliurarà a la cerimònia o acte de la FCF següent a la data
de la seva obtenció.
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2.4.- ELS NIVELLS MFCF
❖ Amb la finalitat d'honorar als autors que, després d'haver rebut la distinció MFCF,
continuen participant activament en salons sota reconeixement FCF i promocionant
d'aquesta forma la fotografia amb nova producció artística, la Federació Catalana de
Fotografia ha creat vuit nivells suplementaris:
o Mestre FCF*

1-estel

100

Punts

o Mestre FCF**

2-estel

200

Punts

o Mestre FCF***

3-estel

300

Punts

o Mestre FCF****

4-estel

400

Punts

o Mestre FCF*****

5-estel

500

Punts

o Mestre FCF Or

750

Punts

o Mestre FCF Platí

1000

Punts

o Mestre FCF Diamant

1500

Punts

❖ Tots ells s’hauran de demanar segons el punt 2.3.

3.- DISTINCIÓNS PER MERITS
3.1.- LA DISTINCIÓ SFCF
La distinció “Savi” de la FCF (SFCF) es concedeix a l'autor per honrar el conjunt dels seus
coneixements en l’àmbit de la fotografia artística i es concedeix pels seus mèrits
personals i la seva trajectòria en el món de la fotografia.
b) El candidat a aquesta distinció ha de:
o Estar en possessió del carnet de la FCF i estar associat a una entitat – agrupació
pertanyent a la Federació Catalana o situació assimilable segons els Estatuts de la FCF.
o La candidatura a la distinció de Savi pot ser efectuada per qualsevol persona o entitat i
anirà acompanyada d´un dossier justificatiu.
c) El candidat pot optar a la distinció pels següents conceptes:
o
o
o
o
o

Exposicions fotogràfiques nacionals i internacionals
Realitzar tallers, conferències, ponències, cursos de fotografia
Editar llibres fotogràfics d'autor (individual o col.lectius)
Editar catàleg fotogràfic d'autor (individual o col.lectiu)
Membre de jurat en concursos catalans o estatals
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o Membre de jurat en concursos internacionals o biennals
o Membre de junta directiva de la FCF
o President d’entitat - agrupació fotogràfica
d) Documentació necessària per a poder obtar a la distinció SFCF:
o Presentar 10 obres, que no hauran de formar necessàriament col·lecció al moment
de sol·licitar la distinció, al Racó del Soci del web de la FCF
www.federaciofotografia.cat amb el codi d’accés del candidat. S’ha de seguir les
instruccions.
o Els arxius digitals en alta resolució s’incorporaran a la fototeca de la FCF. El costat
mínim de 2400 píxels i 254 dpi, en format JPG i màxim 10 Mb tamany de fitxer.
o Un currículum complet del candidat i un dossier de les seves activitats fotogràfiques
i mèrits personals. El text es redactarà en català preferiblement, en fitxer digital de
text doc o pdf.
e) Les candidatures al títol SFCF s'han de remetre a la Federació Catalana de Fotografia
o a la persona que la Junta Directiva de la FCF designi. Els dossiers s'examinaran
per la Junta
Directiva de la FCF en les seves reunions ordinàries i s’aprovaran si s’escau. La Junta
Directiva de la FCF pot demanar l'opinió de tota persona qualificada.
f) En el cas que la distinció no hagi estat aconseguida, la negativa serà justificada per escrit
o per correu electrònic al candidat. Els candidats que no han estat acceptats, poden
presentar de nou la seva candidatura a partir de l’any següent, amb un dossier
actualitzat.
g) Cada autor a qui se li concedeixi la distinció SFCF rebrà trofeu i un diploma acreditatiu
que es lliurarà a la cerimònia o acte de la FCF següent a la data de la seva obtenció.
3.2.- LA DISTINCIÓ EHonFCF
a) La distinció "Entitat d'Honor per serveis prestats" (EHonFCF).
S'atorga a aquelles entitats que fan per millorar la fotografia amb el seu suport moral,
econòmic, col·laborant i patrocinant en les activitats de la Fotografia Catalana.
b) Poden ser anomenades EHonFCF, les entitats que aportin a les associacions i
agrupacions federades a la FCF i, de forma general, al moviment fotogràfic una
col·laboració important en qualitat de mecenes i patrocini.
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c) La candidatura a la distinció EHonFCF comprèn un dossier complet, amb el
currículum i descripció de les activitats que justifiquen la candidatura.
o Sol·licitar

la

distinció,

al

Racó

del

Soci

del

web

de

la

FCF

www.federaciofotografia.cat amb el codi d’accés del representant de l’entitat. S’ha
de seguir les instruccions.
o Un currículum complet de l’entitat i un dossier de les seves activitats fotogràfiques i
mèrits.
o El text es redactarà en català preferiblement, en fitxer digital de text doc o pdf.
d) Es prendrà en consideració tota contribució extraordinària d'abast nacional i
internacional, al desenvolupament de la fotografia i de l'art fotogràfic, servei
excepcional que hagi contribuït al progrés de la FCF i a les seves entitats associades.
e) El títol EHonFCF serà concedit pel vot unànime de la Junta Directiva de la FCF.

f) Les candidatures al títol EHonFCF són examinades per la Junta Directiva de la FCF
en les seves reunions ordinàries.
g) L'entitat candidata a qui se li concedeix la distinció EHonFCF rebrà trofeu i un diploma
acreditatiu que es lliurarà en ocasió de la cerimònia o acte de la FCF següent a la
data de la seva obtenció.
3.3.- LA DISTINCIÓ HonFCF
a) La distinció "Membre d'Honor per serveis prestats" (HonFCF).
És la més alta distinció concedida per la Federació Catalana de Fotografia. Es concedeix a
les persones que han realitzat en benefici de la FCF, de la fotografia o associacions
fotogràfiques, serveis excepcionals de llarga durada. Els mèrits a nivell d'agrupació no són
suficients i es requereix tenir certs mèrits en l'àmbit nacional i internacional amb efectes
positius per a la FCF.
b) El títol HonFCF serà concedit pel vot unànime de la Junta Directiva de la FCF.
c) Es prendrà en consideració tota contribució extraordinària d'abast nacional i internacional, al
desenvolupament de la fotografia i de l'art fotogràfic, servei excepcional que hagi contribuït al
progrés de la FCF.
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d) La candidatura a la distinció HonFCF comprèn un dossier complet, amb el currículum i la
descripció de les activitats que justifiquen la candidatura.
o Sol·licitar la distinció, al Racó del Soci del web de la FCF
www.federaciofotografia.cat amb el codi d’accés del representant que presenta
la candidatura. S’ha de seguir les instruccions.
o Un currículum complet de les seves activitats fotogràfiques i mèrits. El text es
redactarà en català preferiblement, en fitxer digital de text doc o pdf.
e) Les candidatures al títol HonFCF són examinades per la Junta Directiva de la FCF en
les seves reunions ordinàries.
f) Els titulars de distincions fotogràfiques AFCF, EFCF, MFCF, Mestres de qualsevol nivell i
jurats de qualsevol nivell, igualment poden ser anomenats a més HonFCF, si el justifiquen les
seves referències.
g) Tot candidat a qui se li concedeix la distinció HonFCF rebrà un trofeu i un diploma acreditatiu
que es lliurarà en ocasió de la cerimònia o acte de la FCF següent a la data de la seva
obtenció.

4.- LA DISTINCIÓ JURATS FCF
4.1.- La distinció “Jurat de Bronze” de la FCF (JBFCF), la primera distinció possible
d'obtenció, és atorgada als membres associats a la FCF i pertanyents al cos de jurats de
la Federació Catalana de fotografia.
4.2.- El candidat a aquesta distinció ha d'haver participat com a jurat als concursos o
salons amb reconeixement de la FCF. Per cada participació com a jurat en concursos
FCF se li computarà un punt. També es computaran dos punts en Salons CEF i tres punts
en Salons FIAP, en aquest últim cas, en qualsevol país.
4.3.- La concessió de l'esmentada distinció és automàtica quan consti en poder de la FCF
la documentació que acrediti el compliment de les condicions indicades per part de l'autor,
complint les condicions generals del punt 1 d’aquest reglament
4.4.- ELS NIVELLS JURATS FCF
Amb la finalitat d'honorar als jurats que continuen participant activament en veredictes
fotogràfics, la Federació Catalana de Fotografia ha creat cinc nivells :
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o Jurat de Bronze

JBFCF

20 Punts

o Jurat d’Argent

JAFCF

50 Punts

o Jurat d'Or

JOFCF

100 Punts

o Jurat Platí

JPFCF

150 Punts

o Jurat Diamant

JDFCF

200 Punts

4.5.- Cal presentar amb tot els nivells:
o Presentar 10 obres, que no hauran de formar necessàriament col·lecció al
moment de sol·licitar la distinció, al Racó del Soci del web de la FCF
www.federaciofotografia.cat amb el codi d’accés del candidat. S’ha de seguir les
instruccions.
o Els arxius digitals en alta resolució s’incorporaran a la fototeca de la FCF. El
costat mínim de 2400 píxels i 254 dpi, en format JPG i màxim 10 Mb tamany
de fitxer.
o Un currículum complet del candidat i un dossier de les seves activitats
fotogràfiques i mèrits personals. El text es redactarà en català preferiblement, en
fitxer digital de text doc o pdf.
4.6.- Cada autor a qui se li concedeixi la distinció Jurats JBFCF rebrà un trofeu i un
diploma acreditatiu que es lliurarà en ocasió de la cerimònia o acte de la FCF següent a
la data de la seva obtenció. La resta de nivells rebran la insígnia de la FCF i un diploma.
5.- ADQUISICIÓ DE PUNTS MITJANÇANT EXPOSICIONS (AUTOR)
5.1.- Aquells autors que desitgin l'adquisició de punts per a les distincions que concedeix la FCF
mitjançant la realització d’exposicions, hauran de dirigir-se de manera individual o bé col·lectiva,
per demanar els punts d’Exposicions, com a mes tard el dia de la inauguració de l'exposició.
5.2.- S’haurà d’emplenar el formulari de sol·licitud del Racó del soci de la web de la Federació
Catalana de Fotografia.
5.3.- Com a sala d’exposicions, en principi s'admet qualsevol sala que estigui integrada en edificis
culturals, com ara agrupacions, centres cívics, museus, galeries o sales d'exposicions pròpiament
dites. No es contempla l'exposició en locals tipus cafeteria, restaurants, sales de festes, etc.
5.4.- El nombre mínim d'obres a exposar serà de 15, amb independència de la seva grandària i
un mínim de tres obres per autor a les col·lectives.
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5.5.- El període mínim d'exposició seran 15 dies.
5.6.- L'horari haurà de contemplar una obertura mínima de 2 hores al dia, mínim 3 dies a la setmana.
5.7.- El cartell de l’exposició haurà d’incorporar obligatòriament el logotip de la FCF.
5.8.- La Junta Directiva sempre té la potestat de valorar si l'exposició compleix amb els requisits
necessaris, en funció de la documentació aportada en cada cas. En cas que no es compleixi algun
o alguns dels requisits anteriors, l’autor pot dirigir-se a la Junta Directiva, a través del Vocal
d’Exposicions, i aquesta pot decidir validar l’exposició en funció de criteris com a tradició,
pertinença a un festival de fotografia, o altres que consideri oportuns.
5.9.- Les exposicions de 15 a 29 obres puntuen amb 3 punts si són individuals, i si és col·lectiva,
amb 1 punt cada autor. Per cada exposició individual de 30 o més obres, es computaran 5 punts,
i si és col·lectiva, 1 punt per cada autor

6.- ADQUISICIÓ DE PUNTS MITJANÇANT FORMACIÓ (AUTOR)
6.1.- Aquells autors que desitgin l'adquisició de punts per a les distincions que concedeix la FCF
mitjançant la realització de formació presencial, hauran de dirigir-se de manera individual, a través
de la web de la FCF per omplir un formulari al racó del soci amb les següents dades: hores del o
dels cursos de formació, dates, lloc i tipus de formació. Per a l’obtenció dels punts el curs ha de
portar el logotip de la Federació Catalana de Fotografia, ha d’estar obert a tots els federats i ha
d’haver-se notificat amb antelació per a que es pugui donar la difusió corresponent des de la FCF.
Per a cursos de 2 a 4 hores s’atorgarà 1 punt
Per a cursos de 5 a 8 hores s’atorgaran 2 punts
Per a cursos de més de 8 hores s’atorgaran 3 punts
7.- ADQUISICIÓ DE PUNTS MITJANÇANT PUBLICACIÓ (AUTOR)
7.1.- Aquells autors que desitgin l'adquisició de punts per publicacions que concedeix la FCF mitjançant
l’edició de suports impresos en paper (llibres, revistes, catàlegs, etc.), hauran de dirigir-se de manera
individual, a través de la web de la FCF, per omplir el formulari de sol·licitud amb les següents dades:
•
•

Data publicació
Numero de pàgines
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•
•
•
•
•
•
•
•

Logotip FCF (si/no)
Breu resum del contingut (250 paraules màxim)
Imatge jpg de la portada
Llibre en pdf, màxim 12Mb
En cas de que hagin participat varis socis de la FCF en la publicació, amb un màxim de 10,
s'indicarà nom i cognoms de tots i tindran els mateixos drets de puntuació.
Cessió de drets de publicació del pdf en el mitjans de la FCF.
Cessió de drets del contingut del llibre.
Amb els llibres rebuts, la FCF podrà participar en convocatòries de premis.
Per la obtenció dels punts la publicació ha de complir obligatòriament:

•
•
•
•
•
•

Han de ser llibres d'autor.
Portar el logotip de la Federació Catalana de Fotografia.
La temàtica ha de ser la fotografia. Si que estan permesos per exemple assajos, i no es
necessari que hi hagi fotografies, això si, sempre ha de versar el tema sobre fotografia.
L’ edició del llibre, ha de ser màxim dos anys abans de la sol·licitud.
Serà obligatori enviar un exemplar a la FCF pel seu arxiu.
Només es podrà demanar una vegada per publicació.

7.2.- S'estableixen les següents puntuacions
Per a publicacions individuals
•
•
•

de 50 a 80 pàgines s’atorgaran
de 80 a 160 pàgines s’atorgaran
de més de 160 pàgines s’atorgaran

4 punts
5 punts
6 punts

Per a publicacions col·lectives
•
•
•

de 50 a 80 pàgines s’atorgaran
de 80 a 160 pàgines s’atorgaran
de més de 160 pàgines s’atorgaran

1 punts
2 punts
3 punts

8.- TAXES
8.1. Aquestes taxes es pagaran en el moment de fer la sol·licitud de les distincions.
8.2. Quedaran exempts de pagar les taxes els menors de 25 anys i els majors de 70 anys.
DIPOSICIÓ TRANSITORIA
Aquest reglament entra en vigor a partir de la data d’avui, sis d’abril de dos mil dinou.

REGLAMENT DISTINCIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA V19

12

FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA
Vilanova i la Geltrú – 6 de abril de 2019
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