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Diputació de Girona 
Premis Carles Rahola de Comunicació Local 
Pujada de Sant Martí, 4-5 
17004 Girona 
 
DATA: Girona, 6 de gener de 2018 
 
ASSUMPTE: sobre les Bases dels Premis Carles Rahola de Comunicació 

Local / Requeriment 
 
Srs. 
 
Els fem avinent: 
 
1. aquest sindicat és una entitat de dret públic constituïda a l’empara de la 
Llei Orgànica de Llibertat Sindical 11/1985, de dos d’agost, i inscrita el el 
Registre de la DG de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya 
amb el número 947900017. 
 
2. el Sindicat aplega a Catalunya als tècnics i professionals de la fotografía 
i de la imatge en general, dels mitjans de comunicació i de l’indústria 
audiovisual. 
  
3. el Sindicat acredita -prèvi compliment dels requisits estatutàris-  als seus 
membres de ple dret amb el carnet de PREMSA que correspon als 
professionals que justifiquen vinculació amb aquest àmbit, i amb el carnet 
genèric de FOTÒGRAF/A als professionals de totes les altres especialitats 
ni que facin col·laboracions puntuals a la premsa. 
 
4. La validesa del carnet es renova en el decurs del mes de gener 
mitjançant una tarjeta anual que canvia de color cada any. La validesa de 
la tarjeta es prorroga fins a fer-se efectiva la tramesa postal de la de l’any 
en curs. 
 

 
 
 
5. Tots els/les afiliats/des que participen en els Premis Rahola de 
Comunicació Local acreditats/des amb el carnet i la tarja anual del 
Sindicat, compleixen el requisit de pertinença que estableix el punt e) de 
les Bases. 
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6. Els estatuts del Sindicat contemplen una moratòria força amplia pel que 
fa a les quotes, inclusivament l’exempció en determinats supòsits com és el 
cas de malaltia greu, sense que el fet de no estar puntualment al corrent de 
pagament comporti a l’afiliat/da la pèrdua automática dels seus drets 
polítics. Dit d’altra forma, les quotes sindicals són un assumpte intern. 
 
7. No és adient el punt de les Bases dels Premis Rahola que exigeix als 
participants que no pertanyen al Col·legi de Periodistes la certificació 
“d’estar al corrent de pagament de les quotes” d’altres entitats. 
 
Quan les Bases filen tant prim una dada de carácter intern que no han de 
fer-ne res, sorgeix inevitable la pregunta de per què la volen.  
 
 

REQUERIMENT 
 
Els requerim retirar de les Bases l’exigència de certificar estar al 
corrent de pagament de qüotes els participants que no són membres 
del Col·legi de Periodistes, i publicar la titularitat i la identificació en 
l’Agència de Protecció de Dades del fitxer resultant de les Bases dels 
Premis Rahola de Comunicació Local. 
 

__________________________ 
 
 
D’altra part, també relatiu a les Bases, hem de manifestar-los que 
considerem abusiu quedar-se la propietat física de les obres més enllà de 
les fotografíes premiades, és a dir de totes les altres fotografíes no 
premiades (i per tant en absolut remunerades) que s’hagin presentat a  
concurs, com ho és igualment d’abusiva la reserva de drets sobre les obres 
no premiades per a qualsevol ús més enllà d’una mostra que serveixi per 
informar públicament del criteri d’atorgament dels Premis. 
 
Amb el prec a la Diputació de Girona, en tant que coorganitzadora dels 
Premis Carles Rahola, que respongui al nostre requeriment, rectifiquin com 
cal, i facin arribar còpia d’aquest escrit als membres  del Jurat dels IX 
Premis Carles Rahola de Comunicació Local, per tal que puguin tenir-lo en 
compte per a “resoldre aspectes no previstos” en aplicació del punt 7 de les 
Bases. 
 
A l’espera de les seves notícies, 
Atentament 
 

 
 
Lluís Salom Marcó 
Secretari d’organització 


