
 1 

 

 

SEGON CERTAMEN DE FOTOGRAFIA CIENTÍFICA 

MEDICOFORENSE 

de les  XIV Jornades Catalanes d’Actualització 

en Medicina Forense i XXI Jornadas de la 

Asociación Nacional de Médicos Forenses 

XIV Simpòsium sobre aspectes medico-pràctics 

en la valoració del dany corporal 

Bases i Formulari de participació 

Participants 

Podran participar tots els congressistes, assistents inscrits i col.laboradors en les 
Jornades i Simpòsium. 

Requisits  

Ser major d´edat, fotografeas inèdites que no hagin estat presentades en d´altres 
certàmens i/o concursos. Filiació de l´autor (nom i cognoms, telèfon, correu electrònic 
i titulació). Fotografia de la obra impresa en paper i en suport digital. 

Tema 

Les imatges fotogràfiques hauran de ser de temàtica relacionada amb qüestions de 
valoració del dany corporal, medicina legal, anatomia patològica, medicina clínica, 
patologia forense, laboratori, criminalística, etc.   Seran rebutjades totes aquelles 
obres que no respectin l´anonimat dels fotografiats, a menys que consti autorització 
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expressa, fotos que atemptin contra l´honor, la intimitat i el respecte de la pròpia 
imatge. 

Format 

Cal que sigui impresa en paper fotogràfic. Les mesures de la fotografia poden ser de 
20x25 cm o de 42x59 cm (din a2). El procediment i la tècnica, així com el color o B/N, 
és lliure. Les fotos es muntaran en paper ploma amb marge entre 2 i 10 cm , que no 
estiguin protegides per vidre. L´obra haurà d´estar degudament identificada al dors 
amb el nom de l´autor i el títol escollit per ell mateix.  

El suport digital es demana que sigui en jpg, amb tamany màxim de 5 Mb i 
aproximadament 300 ppp (puntos per polzada) de resolució.       

Cada participant pot presentar qualsevol número raonable de fotografies.         

Termini 

Les fotografies seran presentades a l´atenció del Metge Forense Dr. Joaquim Recio 
García als Jutjats de l´Hospitalet de Llobregat (Edifici H), Servei de Clínica 
Medicoforense, planta 4ª, Avinguda del Carrilet  2, Ciutat de la Justícia de Barcelona i 
l´Hospitalet de Llobregat, 08902 l´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), fins el termini 
del dia 15 de novembre de 2017 inclòs. 

D'altra banda, s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça: correu@acmf.cat, la 
filiació de l'autor (nom i cognoms, telèfon, correu electrònic i titulació), la / fotografia / 
es presentada / es a concurs, indicant el títol de la / es fotografia / es i escrivint una 
breu ressenya explicativa de la / es mateixa / es. Termini límit: 15 de novembre de 
2017. 

Les despeses derivades de l´enviament i recollida (en cas de retornament) seran a 
càrrec del participant. L´enviament és al propi risc de l´autor de l´obra. La devolució ha 
de ser expressada per aquest, qui haurà de cobrir els riscos i despeses. També es 
poden entregar i recollir a la seu indicada.  

El Comitè Organitzador s´esforçarà en cuidar i protegir les obres rebudes, però no es 
responsabilitza d´hipotètics deterioraments o pèrdues de les mateixes.  

Jurat 

El Comitè Organitzador de les Jornades i el Simpòsium conformarà un Jurat format per 
membres de la Junta permanent amb l´objectiu de seleccionar les obres finalistes, en 
funció de la representació de temàtica més idónia i de la seva qualitat tècnica i 
artística. El resultat de l´elecció de les obres premiades es farà públic durant els dies 
del congrès. La decisió que prengui aquest Jurat no podrà ser modificada. 
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Premis 

Totes les obras opten a qualsevol dels premis, però només es podrà concedir un únic 
premi per autor. El Jurat concedirà un primer premi dotat amb 300 euros , un segon 
premio dotat amb 150 euros i tres mencions especials sense dotació econòmica. En 
aquestes darreres sí que es podrà repetir el mateix autor, encara que hagi aconseguit 
premi econòmic.  A tots els participants se´ls hi lliurarà un diploma acreditatiu de la 
seva participació en el Certamen.  

Acceptació de les bases i autorització i cessió de Drets 

La participació en el concurs comporta  la cessió a favor de la organització, per part 
dels concursants, dels drets de reproducció i exposició de les fotografies, sempre que 
s´utilitzin sense  ànim de lucre. Els originals no premiats podran ser recollits pels seus 
autors o representants  en els tres mesos posteriors al congrès, encara que el format 
digital pugui ser utilitzat per la organització en events científics i sense ànim de lucre. 
Les fotografies premiades passen a pertànyer al Comitè organtizador de les Jornades-
Simpòsium. 

La participació en aquest Certamen implica l´acceptació, per part dels concursants, de 
totes i cadascuna de les bases descrites en el mateix i assumir les decisions finals del 
Jurat, restant aquest facultat per a dirimir circumstàncies no previstes. 

Tribunal Valorador del II Certamen de Fotografia 
Científica Medicoforense 

El Tribunal Valorador del II Certamen de Fotografia Científica Medicoforense estarà 
constituit pels següents membres de l´ACMF: 

President: Dr. Joaquim Recio García 

Dra. Mª Victoria Bonastre Paredes 

Dra. Mª Ángeles Gallego Álvarez 

Dr. Francisco García Sayago 

Dra. Maria Rifà Damunt 

El vot emès pel President del Tribunal Valorador tindrà caràcter decisiu i inapel.lable en 

cas d´empat entre participants. 
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