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ESTATUTS
aprovats per l'Assemblea constitutiva celebrada a Barcelona el 21/04/94
i modificats per la 1° i la 20 Assemblees Generals Extraordinàries
celebrades en aquesta mateixa ciutat el 28/03/95 i el 30/03/01

Article 1. La UPIFC és una entitat sense afany
de lucre amb plena capacitat jurídica per acornplir els objectius que configuren els presents
estatuts, d'acord amb la Ilei de Llibertat Sindical 11/1985.
Article 2. La UPIFC actuará dins de rámbit territorial de Catalunya aplegant els qui treballen
per compte d'altre o per compte propi, corn a
tècnics i professionals en el món de la imatge
tant sigui gráfica, fotográfica, audiovisual, multimédia o d'altra mena. La UPIFC també estén
la seva actuació a l'àmbit estatal i a l'estranger,
bé mitjançant la signatura de protocols i convenis amb organitzacions de fins anàlegs als
seus, bé mitjançant els seus propis delegats o
representants.

e) Elaborar normes orientadores dels sous i honoraris professionals dels associats pel desenvolupament del seu treball.
f) Oferir serveis per tal de facilitar mitjans tècnics, materials i de qualsevol altra mena per a
l'exercici de l'activitat professional dels associats.
g) Participar i establir collaboració amb associacions similars de Catalunya, l'Estat espanyol, la Unió Europea i la resta de l'àmbit internacional.
h) Promoure actuacions en defensa de la Ilibertat d'informació dins de l'àmbit de radicle 20 de
la Constitució.

Article 3. La UPIFC fixa el domicili social a Barcelona, Rambla de Catalunya 10, seu del Collegi de
Periodistes de Catalunya. El Conseil Directiu
podrá canviar-ne el domicili.

I) Promoure la defensa dels drets d'autor, morals i materials, derivats de l'obra dels associats, d'acord amb la legalitat vigent i els tractats internacionals.

Article 4. Les finalitats de la UPIFC són:

j) La gestió collectiva dels drets de propietat intellectual de les obres gràfiques, fotogràfiques,
audiovisuals, multimedia o d'altra mena similar,
creades pels socis en virtut de la seva activitat
professional. Entre aquests drets s'inclouen els
de reproducció, distribució i comunicació pública; en particular, la representació collectiva del
dret de remuneració per l'ús de la còpia privada
reconegut en l'article 25 del Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'abril. Aquesta gestió es
podrá dur a terme per la pròpia entitat o per
mitjà d'una altra creada per dur a terme aquasta activitat.

a)La representació, promoció i defensa dels interessos professionals, econòmics, laborals,
socials i culturals dels associats dins de Catalunya, l'àmbit de l'Estat i l'estranger.
b) Oferir als associats tota mena de serveis, inclusivament els de carácter tècnic, cultural i assistencial.
c) Organitzar, coorganitzar i promoure estudis
de formació i reciclatge per millorar la preparació dels socis.
d) Editar publicacions periòdiques, en paper o
en qualsevol altra mena de suport audiovisual,
i Ilibres, per tal de difondre les activitats de la
UPIFC i l'activitat creativa dels associats.

k) Establir convenis de collaboració sindical
per a la defensa dels drets laborals i socials
dels seus associats, bé directament o bé mitjançant l'adhesió a organismes federals i confederals.
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I)La solidaritat amb professionals de la imatge,
nacionals o estrangers, no enquadrats a la
UPIFC, que ho necessitin per causa de la seva
activitat professional i/o sindical.
II) El control reglamentan deis propis associats
mitjancant el Llibre de Registre de socis.
m) La creació de premis destinats a la defensa
i promoció de la professió.
n) Totes les actuacions i activitats que acordi
l'Assemblea General.

TÍTOL II
LES SECCIONS
Article 5. La UPIFC adscriurà els seus membres en Seccions que apleguin els associats
d'una o diverses especialitats, amb una mateixa o similar problemática professional, les
quals tindran encomanat el tractament específic d'aquella problemática, tirar endavant iniciatives concretes i proposar-ne, i assessorar el
Conseil Directiu.
Quan en un determinat àmbit territorial hi hagi
un grup de socis prou important es podrá crear
una secció la qual tindrà definits l'especialitat o
especialitats que s'hi aplegaran i l'àmbit territorial d'actuació.
Mentre no es constitueixi cap Secció, la UPIFC
funcionará corn a una secció única i no será
d'aplicació el que estableix Particle 26 dels presents estatuts pel que fa als vocals que corresponen a cada secció en el Conseil Directiu.
Article 6. El Conseil Directiu podrá proposar la
creació de noves seccions, consultant les Assemblees de les Seccions ja constituides si
modifiquen el seu àmbit, per pròpia iniciativa
sempre que hi hagi un mínim de 40 socis per a
formar-ne part. En l'acord de creació es definirá
l'àmbit professional i, si s'escau, territorial que
se li atribueix.
Article 7. Cada Secció es dotará de l'estructura
organitzativa que cregui convenient, tant peltreball intern corn pel que fa al sistema d'escollir
els representants que formaran part del Conseil
Directiu de la UPIFC. Per això, l'Assemblea de

la Secció aprovarà un Reglament de Règim intern d'acord amb els presents estatuts.
Article 8. Seran competència de cada Secció,
pel que fa al seu àmbit específic, totes agueIles qüestions que no siguin atribuides a d'altres organs de govern de la UPIFC, en virtut
deis presents estatuts, i les que h siguin expressament delegades pel Conseil Directiu de
la UPIFC.
Article 9. Podrá integrar-se corn a Secció de la
UPIFC, si no n'hi ha una de similar de constituida en el seu àmbit professional i/o territorial,
qualsevol associació sindical que aplegui a professionals de la imatge i els seus estatuts sadiguin als de la UPIFC. En aquest cas els antics
estatuts de l'Associació tindran la consideració
de Reglament de Règim intern de la nova Secció en tot el que no s'oposi als presents estatuts. El seu president i la resta de càrrecs de
l'antiga Junta, d'acord amb el nombre de vocals
que els presents estatuts els dóna, seran vocals del Conseil Directiu.
Article 10. Per a l'ingrés a la UPIFC d'un
collectiu organitzat, l'Associació aspirant
haurà d'adreçar una petició per escrit al Consell
Directiu de la UPIFC on hi consti la certificació
de l'acord d'adhesió aprovat per l'òrgan que determini els seus estatuts i on s'adoptin sense
reserves els estatuts de la UPIFC. L'adhesió ha
de ser aprovada per l'Assemblea General de la
UPIFC.
Article 11. Tota Secció es podrá desvincular
de la UPIFC si així ho acorda l'Assemblea de
la Secció amb el vot favorable de les dues
terceres parts dels assistents. La UPIFC seguirá mantenint la Secció de la que se n'hagin acordat desvincular els seus membres,
sempre que s'hi vulguin mantenir un mínim
de 40 socis.
TITOL Ill
DELS ASSOCIATS
Article 12. Podran afiliar-se a la UPIFC els qui
obtinguin ingressos com a professionals de la
imatge.
Article 13. Per ingressar a la UPIFC, l'aspirant
haurà d'emplenar un formulad amb la docu-
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nnentació acreditativa de la seva activitat professional, segons s'estableixi reglamentáriament, indicant la Secció a la que vulgui pertányer. El Conseil Directiu de la UPIFC, a proposta deis organs representatius de la Secció que
correspongui, resoldrà la petició tenint en
compte els requisits exigits en els presents estatuts. Per a la representació per part de la
UPI FC dels drets d'autor que contempla Particle
4 j) dels presents estatuts, caldrà que cada soci formalitzi expressament un contracte de representació en el que s'establiran els termes
d'aquesta, d'acord amb el model aprovat per
l'Assemblea General.

tuació de provisionalitat per un any més, o de
donar-lo de baixa corn a soci, o d'inscriure'l corn
a soci de pie dret. Els socis provisionals no podran restar en aquesta situació per més de dos
anys consecutius. Abans d'exhaurir el període
màxim de provisionalitat que estableixen els
presents estatuts, el Conseil Directiu requerirá
per correu certificat a l'interessat que acrediti la
regularització de la seva situació professional.
En cas que per error administratiu no s'hagués
donat de baixa a un soci provisional un cop
transcorregut el període màxim de dos anys,
aquest adquirirá la condició de soci de pie dret.
En ser constat el fet, se li farà el requeriment de
regularització. Es farà la baixa definitiva si no
es complementa en el termini de vint dies naturals des que s'hagi tramés. (pel que fa a l'aplicació de terminis vegeu-ne el que disposa l'art.
46 dels presents estatuts).

Article 14. La UPIFC lliurarà als associats els
elements d'identificació que s'hagi establert reglamentáriament per acord de l'Assemblea.
Article 15. El Conseil Directiu per pròpia iniciativa o a proposta de la Secció que correspongui podrá anomenar socis honoraris als qui
superin l'edat de 60 anys després d'una dilatada trajectòria corn a professionals de la imatge.
També a aquells professionals de la imatge de
fora de Catalunya que s'hagin distingit especialment en la defensa de la professió.
Article 16.1. També podran afiliar-se a la
UPIFC com a socis provisionals aquells que,
havent realitzat estudis en el camp de la imatge, no estiguin en el moment de sollicitar l'ingrés en situació d'acreditar els requisits fiscals
necessaris per a l'exercici de la professió. En
aquest cas el Conseil Directiu de la UPIFC
obrirà un expedient i inscriurà al peticionad corn
a soci provisional pel període màxim d'un any.
El nombre de socis provisionals no podrá superar el 25% del total dels associats a la UPIFC,
ni tampoc el 25% dels socis adscrits a les seccions constitu'ides, segons el cens del ilibre de
registre de socis. Si aquest percentatge fos superat accidentalment per causa de la baixa de
socis de ple dret, es deturarà l'ingrés de nous
socis provisionals fins a recuperar aquest percentatge.
16.2. Els socis provisionals gaudiran dels mateixos drets i deures que la resta d'associats,
excepte el de ser elegits.
16.3. Acabat l'any, el Conseil Directiu resoldrà
l'expedient en el sentit o bé de prorrogar la si-

16.4. Els socis provisionals que hagin estat donats de baixa podran sollicitar el reingrés corn
a tals per una sola vegada, mitjançant escrit fonamentat que será adreçat per correu certificat
al Conseil Directiu. Aquest 'Organ resoldrà la petició no més tard de la segona reunió ordinària
que faci i comunicará la seva decisió a l'interessat per correu certificat. En cas de ser desestimada la petició pel Conseil Directiu, l'interessat podrá presentar recurs per correu certificat a la Comissió de Garanties, en un termini
màxim de 25 dies naturals (vegeu-ne article
46). La Comissió de Garanties resoldrà definitivament sobre la readmissió i comunicará la seva decisió per correu certificat a l'interessat en
un període no superior a 25 dies naturals (yegeu-ne art.46).
Article 17. Els associats tindran, a més dels
propis drets d'intervenir en les activitats i govern de la Secció respectiva, els següents
drets:
a) Participar en les activitats de la UPIFC.
b) Participar amb veu i vot a les Assemblees de
la UPIFC i adreçar al Conseil Directiu de la
UPIFC i/o als vocals de la seva Secció escrits de
suggeriments, peticions d'informació o queixes.
Les peticions d'informació sobre l'estat económic de l'entitat es faran per correu certificat i seran contestades per escrit en el termini màxim de
25 dies naturals (vegeu-ne art.46).
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c) Rebre el suport de la UPIFC en la defensa
dels seus drets professionals davant les empreses particulars o entitats públiques de tota mena.

UPIFC i la pròpia secció, i respectar el Codi Deontològic de la Professió Periodística en l'exercici de la informació gráfica.

d) Ser informats de les activitats de la UPIFC i,
en especial, sobre qualsevol fet que els pugui
afectar, especialment les convocatòries de les
Assemblees i altres reunions que es facin. Les
informacions i convocatòries seran trameses
als socis per correu ordinari o electrònic si els
estatuts no estableixen un altre sistema.

f) En cas de causar baixa, retornar el carnet de
l'entitat i altres elements d'identificació associativa que se li hagin facilitat en el termini màxim
de 25 dies naturals (vegeu-ne art.46). En el cas
de no fer-se la devolució un cop transcorregut
aquest termini, el Conseil Directiu iniciará els
procediments administratius o judicials que corresponguin per tal de recuperar-les.

e) Elegir o ser elegits per a ocupar càrrecs directius previstos en aquests estatuts.
f) Utilitzar tots els serveis i prestacions que ofereix la UPI FC, d'acord amb els criteris d'igualtat,
objectivitat, especificitat i transparencia.
g) Interposar per escrit davant del Conseil Directiu els recursos pertinents contra la denegació
d'informació, beneficis i prestacions. La resolució
dels recursos presentats al Conseil Directiu per
aquests motius será comunicada per escrit a l'interessat en un termini no superior a 12 dies naturals (vegeu-ne art.46), a comptar des de la segona reunió ordinària d'aquest Cogan.

Article 19. Es perdrà la condició de soci, a més
del previst a l'art. 16 de's estatuts, per:
a) defunció.
b) baixa voluntària
c) per expulsió.
Article 20.1. Per pròpia iniciativa o a proposta
deis òrgans de govern de cada Secció, el Consell Directiu de la UPIFC podrá acordar l'expulsió d'un soci per incompliment de les obligecions establertes en els presents estatuts i reglament, i en particular per:

Article 18. Els associats tenen els següents
deures:

a) Incompliment deis acords adoptats válidament per la Secció a la que pertanyi, pel Consell Directiu de la UPIFC o per l'Assemblea General segons les atribucions respectives.

a) Complir el que disposen els presents estatuts i reglament, així com els acords presos
vàlidament tant per els òrgans de la Secció on
s'enquadrin, corn pel Conseil Directiu i l'Assemblea General de la UPIFC dins les seves
atribucions.

b) Impagament no justificat de tres rebuts de la
quota i altres obligacions econòmiques acordades estatutáriament, previ avís per escrit a l'interessat. La readmissió de un soci que hagi estat donat de baixa per aquesta causa comportarà la previa liquidació del deute.

b) Comunicar per escrit els canvis de domicili,
telèfon, correu electrònic, dades bancàries i/o
condició professional i altres canvis de les seves circumstàncies personals que puguin ser
d'interès per a la UPIFC.

c) Utilització illícita del carnet o altres distintius
professionals que faciliti la UPIFC.

c) Abonar les quotes i altres aportacions reglamentàries.
d) Assistir als actes, reunions i assemblees per
les que seis convoqui.
e) Tenir una actuació professional d'acord amb
els principis de la UPIFC i les normes deontológigues que aprovi l'Assemblea General de la

>

d) La vulneració greu o reiterada del Codi Deontològic de la Professió Periodística en l'exercici de la informació gráfica.
20.2. L'òrgan de govern que insti l'expulsió
obrirà un expedient on es farà constar el motiu
de l'expulsió, el qual es posará en coneixement
de l'interessat per correu certificat. A partir d'aquesta notificació, l'interessat disposarà d'un
termini de 25 dies naturals (vegeu-ne art.46)
per presentar al Conseil Directiu les allegacions que cregui convenients. Aquest òrgan re-
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soldrà sobre les allegacions presentades en la
propera reunió ordinària que es faci i comunicará la resolució a l'interessat per correu certificat. Contra la resolució, en el termini de 10
dies naturals (vegeu-ne art.46) de ser notificada, l'interessat podrá fer un recurs davant la
Comissió de Garanties, el qual será resolt en el
termini de 25 dies naturals (vegeu-ne art.46).
La pèrdua de la condició de soci comportará
l'obligació de retornar el carnet i altres distintius
d'acreditació de la UPIFC en el termini màxim
de 25 dies naturals (vegeu-ne art.46). També
comportará que l'expulsat no es pugui donar altre cop d'alta a la mateixa Secció o en qualsevol altra de la UPIFC, en un període de 3 anys.

sents estatuts. Les votacions seran a nná alçada, però es faran secretes a proposta del Consell Directiu o de 5 dels socis presents.
23.1c) La mesa de les Assemblees Generals
Ordinàries i Extraordinàries de la UPIFC quedará formada pels membres que hagi acordat
el Conseil Directiu i estará presidida pel President, o la persona que en aplicació dels presents estatuts el substitueixi, qui dirigirá les deliberacions, establirà els torns a favor i en contra i els torns de réplica, i tindrà facultats per donar per suficientment debatut qualsevol dels
assumptes i decidir-ne el pas a la votació. Actuará de Secretari de l'assemblea el que ho sigui del Conseil Directiu i, en cas necessari, un
altre membre d'aquest òrgan que sigui designat
en el propi acte de la reunió.

TITOL IV
ORGANS DE GOVERN

23.1d) De cada Assemblea General s'aixecarà
una acta, que s'incorporarà al llibre corresponent, en la que constará:
- el Hoc, data i hora de la reunió.
- l'ordre del dia.
- els sods assistents, presents o representats.
- un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les que s'hagi demanat
que hi quedi constància, els acords adoptats i el resultat de les votacions amb indicació deis vots emesos a favor, en contra,
o nuls o en blanc.

Article 21. Els òrgans de govern de la UPIFC
són el Conseil Directiu i l'Assemblea General.
Pel que fa a les Seccions, l'Assemblea de Secció i la Comissió Directiva de Secció, d'acord
amb el que disposi el propi Reglament de Régim Intern.

L'ASSEMBLEA GENERAL
Article 22. L'Assemblea General de la UPIFC,
òrgan sobirà de l'entitat, está constituida per
tots els socis. Els seus acords obliguen a tots
els associats.
Article 23.1a). Les Assemblees Generals Ordináries i Extraordinàries de la UPIFC seran
convocades corn a mínim 25 dies naturals (vegeu-ne art.46) abans de celebrar-se, mitjançant
carta ordinària o correu electrònic a l'adreça
que cada soci hagi comunicat. La convocatòria
indicará la data, hora i Hoc de la reunió i ha d'incloure l'ordre del dia. La documentació relacionada amb la reunió estará a disposició dels socis a la seu de la UPIFC des de la data de la
convocatòria.
23.1b) Les assemblees quedaran vàlidament
constitiiides en primera convocatòria si hi assisteixen, presents o representats, la meitat
més un deis socis, i en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre d'assistents, lievat de
les majories qualificades que preveuen els pre-

23.2. L'Assemblea General Ordinària será convocada pel Conseil Directiu de la UPIFC i se celebrará dins del primer trimestre de l'any amb
les següents funcions:
- Examen i aprovació de la gestió del Conseil
Directiu de la UPIFC i la liquidació del pressupost. En el cas de no produir-se l'aprovació de
l'Assemblea, s'hauran de convocar eleccions
anticipades al Conseil Directiu de la UPIFC en
un termini màxim de 25 dies naturals (vegeu-ne
art.46).
- Examen i aprovació del pressupost de la UPIFC,
tant de les despeses corn dels ingressos, establinthi les quotes deis socis generals i les específiques
de cada Secció.
- Liquidació de comptes de l'exercici vençut.
- Elecció de tres socis que formaran part de la Comissió de Garanties, els quals aprovaran i signaran
l'acta conjuntament amb el President i Secretan.
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23.3. Les Assemblees Extraordinàries de la
UPIFC es reuniran quan ho acordi el Consell Directiu de la UPIFC, o si ho demanen per escrit
un 10% deis associats del conjunt de la UPIFC
segons el cens del registre de socis a 31 de desembre de l'any anterior. A aquesta petició s'hi
adjuntará l'ordre del dia que es proposa. Tindrà
les següents funcions:
- Prendre acords relatius ala defensa deis interessos de la UPIFC i deis seus associats.
- Conèixer la gestió del Consell Directiu i
les activitats de les diferents Seccions.
- Aprovació de quotes o despeses extraordinàries no previstes al pressupost.
-Aprovar o desestimar l'ingrés de col-lectius professionals a la UPIFC.
-Acordar la fusió o federació amb d'altres
entitats.
-Aprovar o reformar els Estatuts i Reglament de Règim Intern de la UPIFC.
- Acordar la dissolució de l'entitat.
Article 24. El vot es podrá delegar a un altre soci per a una Assemblea específica per mitjà
d'un escrit signat per l'interessat i adreçat al Secretad de la UPIFC, on s'hi faci constar les dades personals i s'acompanyi una fotocòpia del
carnet de soci, del DNI, del passaport o del carnet de conduir. Un soci no podrá tenir més de 3
delegacions de vot. Les delegacions de vot s'hauran de fer arribar a la secretaria de la UPIFC
dos dies feiners abans de la votació per tal que
puguin ser comprovades.
Article 25. El mandat de la Comissió de Garanties
será fins a la propera Assemblea General Ordináda, durant el qual els seus membres no podran ser
sotmesos a cap expedient d'expulsió. La Comissió de Garanties té les següents funcions:
a) Aprovar les actes de l'Assemblea General de
la UPIFC i també les extraordinàries que se celebrin durant l'any, signant l'acta conjuntament
amb el President i el Secretari. En el cas que
per causa justificada un membre de la Comissió
no pugui assistir a una Assemblea que es celebri durant el seu mandat, aquesta nomenarà un
substitut per signar l'acta conjuntament amb
els altres membres.

c) Actuar d'eventuals substituts deis membres
de la Junta Electoral que, per motiu justificat, no
poguessin complir les seves funcions.
d) Resoldre els conflictes derivats de l'aplicació dels presents estatuts, prèvia subnnissió de les parts d'acord amb la legislació general d'arbitratge. La decisió tindrà carácter
executiu.

EL CONSELL DIRECTIU
Article 26. El Consell Directiu de la UPIFC és
largan que executa els acords de l'Assemblea
General i es fa càrrec de l'administració de l'entitat. Está format pel President, Vicepresident,
Secretari, Tresorer, i un màxim de 5 vocals.
També formen part del Consell Directiu un vocal en representació de cada Secció que tingui
menys de 100 inscrits i un segon vocal per cada una de les que tinguin més d'aquesta quantitat, segons el cens de registre de socis a 31 de
desembre de l'any anterior.
Article 27.1. El Consell Directiu de la UPIFC es
reunirá com a mínim cada 2 mesos i sempre
que els assumptes en tràmit ho requereixin, a
petició del President, del Vicepresident, o d'un
terç deis seus membres. Els membres del Consell Directiu podran cedir la seva representació
a un altre membre del Consell Directiu nnitjançant delegació escrita per a una reunió determinada. El Consell Directiu deliberará válidament en primera convocatòria quan estiguin
presents o representats la majoria deis seus
membres; i en segona convocatòria, que será
mitja hora després de la primera, sigui quin sigui el nombre de membres que hi assisteixin.
Per a l'adopció d'acords es requerirá el consens
o el vot favorable de la meitat més un deis
membres presents o representats. En cas
d'empat, el vot del President será de qualitat.
Les deliberacions i acords de les sessions es
recolliran en actes, que seran signades pel President i el Secretad i s'incorporaran al Llibre
d'Actes.
27.2. El Consell Directiu tindrà les següents facultats:

b) Resoldre els recursos interposats contra l'acord d'expulsió o de no readmissió del que parla l'art.16.

a) El compliment deis acords de l'Assemblea
general de la UPIFC.

6.

b) Dirigir i gestionar la UPIFC per a l'acompliment de les seves finalitats.

gués els torns a favor i en contra i els torns de
replica, amb facultats per donar per suficient-

c) Proposar a l'Assemblea General els programes
d'actuació i donar compte del seu compliment,

ment debatut qualsevol dels assumptes i decidir-ne el pas a la votació. En cas d'empat en
una votació, el President tindrà vet de qualitat.

d) Presentar a l'Assemblea General els pressupostos, balances, liquidacions de comptes, i
proposar les quotes i altres ingressos per tal
que siguin aprovats.

b) Sota el principi de direcció col.legiada i amb
l'autorització del Conseil Directiu o de l'Assemblea General en les seves competencies respectives, representar legaiment i pública a la
UPIFC amb expresses facultats per: constituir
societats; promoure la constitució d'associacions i fundacions, comprar i vendre béns mobles i immobles i decidir-ne l'administració en
els termes més amplis; fer tota mena d'operacions mercantils, financeres i comercials; sollicitar o acceptar credits; reconèixer deutes;
concedir i rebre préstecs, avalar i fer de fiador,
pagar i cobrar quantitats, hipotecar, autoritzar
traspassos i cobrar-ne la participació legal;
operar amb caixes oficials, caixes d'estalvi i
bancs, incloent-hi el d'Espanya i les seves sucursals; obrir i cancel•lar comptes i ilibretes
d'estalvi, comptes corrents i de credit; girar,
acceptar, avalar, endossar, cobrar, intervenir i
negociar lletres de canvi i altres efectes; instar
actes notarials de tota mena; comparèixer davant centres i organismes de l'Estat, província
i municipis, jutges, tribunals, fiscalies, delegacions, comités, juntes, jurats i comissions, i
instar-hi; seguir i acabar com actor, demandat,
o en qualsevol altre concepte, tota mena d'expedients, judicis i procediments civils, penals,
administratius, governatius, laborals i eclesiástics, de tots els graus, jurisdiccions i instàncies,
elevant-ne peticions i exercint accions i excepcions en qualsevol procediment, tràmit i re curs, fins i tot de cassació; i prestar, quan calgui, la ratificació personal. També té facultats
per atorgar poders generals per a plets especials per interposar querelles, absoldre posicions, o els que siguin necessaris per exercir
qualsevol tipus d'acció en nom de la UPIFC.
c) Presentar la memòria d'actuació del Conseil
Directiu a l'Assemblea General.

e) Elaborar la memòria anual d'activitats que es
sotmetrá a l'aprovació de l'Assemblea General
Ordinária.
f) Acordar els cobraments i pagaments d'acord
amb les previsions pressupostàries.
g) Dirigir i controlar el normal funcionament
dels serveis associatius de la UPIFC.
h) Acordar les altes i baixes de socis, i resoldre
els expedients i recursos que s'hagin presentat.
I) Tenir el control del cens de socis que será notificat a cada Secció.
j) Signar protocols o convenis de collaboració
amb empreses o entitats públiques o privades
que contribueixin als objectius socials.
k) Realitzar informes i estudis d'interès de's associats ¡les diferents Seccions.
I)Contractar personal tècnic necessari per a la
gestió de les activitats associatives i per al funcionament d'un servei administratiu unificat al
servei general de la UPIFC i de les necessitats
pròpies de les Seccions constituides, d'acord
amb les disposicions pressupostaries.

II)Signer convenis de col.laboració sindical per a la
defensa dels drets laborals i socials dels associats.

m) Autoritzar iniciatives econòmiques de carácter mercantil i activitats no lucratives coherents
amb el projecte associatiu i les previsions pressupostàries.

Article 28.1- Són funcions del President

d) Signar les actes del Conseil Directiu, de la
Comissió Executiva (vegeu-ne art.31) i de l'Assemblea General.

a) Presidir i dirigir els debats de l'Assemblea
General, del Conseil Directiu i de la Comissió
Executiva (vegeu-ne art.31.1), establint si cal-

e) Proposar al Conseil Directiu el nomenament
del Coordinador Tècnic i del Director Editorial
(vegeu-ne articles 32.1 i 32.2).
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28.2. Són funcions del Vicepresident la substitució del President per delegació o per causes
d'impossibilitat accidental en l'exercici de les
seves funcions i les que li atribuexi el Conseil
Directiu.

COORDINADOR TÈCNIC/
DIRECTOR EDITORIAL
Article 32.1 El Coordinador Tècnic és designat pel Conseil Directiu a proposta del President de la UPIFC i tindrà totes les funcions
que expressament Ii delegui el Conseil Directiu o la Comissió Executiva. Podrá participar
amb veu i sense vot a les reunions de la Comissió Executiva i del Conseil Directiu, així
corn a les Assemblees generals de la UPIFC
i de les seves seccions (vegeu-ne art. 33). En
aquestes darreres podrá exercir-hi el dret de
vot si n'és soci.

Article 29. Seran atribucions del Secretari:
a) Aixecar acta de les reunions del Conseil
Directiu i de l'Assemblea General, que seran també signades pel President.
b) Representar al President i al Vicepresident per delegació d'aquests o per impossibilitat accidental en l'exercici de les seves funcions.
c) Custòdia dels ilibres d'actes i registre de
socis de la UPIFC.
d) Cap del personal administratiu.

Article 32.2 El Director Editorial és designat pel
Conseil Directiu a proposta del President de la
UPIFC i té les competències i responsabilitats
que estableix la llei per aquesta funció. Podrá
participar amb veu i sense vot a les reunions de
la Comissió Executiva i del Conseil Directiu, així corn a les Assemblees Generals de la
UPIFC. En aquestes darreres podrá exercir-hi
el dret de vot si n'és soci.

Article 30. Són atribucions del Tresorer:
a) Custodiar el patrimoni de la UPIFC, que inclou el de totes les Seccions que la integren.
b) Portar la comptabilitat de la UPIFC, que inclou la de totes les Seccions que la integren,
c) Fer el balanç i liquidació del pressupost anual.
d) Elaborar el projecte de Pressupost de la
UPIFC, on s'hi inclourà els específics de
les Seccions que la integren.
e) Signar els rebuts dels ingressos i fer efectius els pagaments acordats.

L'ASSEMBLEA DE SECCIÓ
Article 33. L'Assemblea de Secció está constituicia per tots els associats adscrits a la mateixa. Els seus acords obliguen a tots els socis
adscrits. L'assemblea de Secció té plena cornpeténcia en tots aquells aspectes del seu àmbit
que no siguin atribu'its al Conseil Directiu o a
l'Assemblea General de la UPIFC en funció
dels presents estatuts.

COMISSIÓ EXECUTIVA
Article 31. El Conseil Directiu podrá crear una
Comissió Executiva que será formada pel President, Vicepresident, Secretad, Tresorer i, eventualment, per un cinquè membre del Conseil Directiu que será designat per aquest Organ. La
Comissió Executiva tindrà per funció executar
els acords, deliberar i prendre decisions sobre
qüestions urgents entre les reunions del Conseil
Directiu, i totes aquelles funcions que li siguin delegades per aquest 'Organ. La Comissió Executiva es reunirá corn a mínim un cop al mes, tret
deis períodes de vacances, i sempre que els
assumptes en tràmit així ho requereixin. Les
deliberacions i acords de la Comissió Executiva
es recolliran en actes que seran signades pel
President i els membres assistents i s'incorporaran corn a punts de l'ordre del dia de la següent reunió del Consell Directiu que es faci.

Article 34. L'Assemblea de Secció es reunirá
com a mínim un cop l'any per convocatòria de
la Comissió Directiva de Secció i, excepcionalment, per convocatòria del Conseil Directiu de
la UPIFC. La convocatòria es farà per mitjà d'una notificació adreçada als socis per correu ordinari o electrònic 25 dies naturals (vegeu-ne
art.46) abans de celebrar-se, la qual ha dincloure l'ordre del dia.
Article 35. Pel que fa a l'organització, funcionament i quòrum de l'Assemblea General de
Secció, será d'aplicació el disposat en els presents estatuts respecte l'Assemblea General
de la UPIFC. L'Assemblea de Secció será presidida pel President de la Comissió Directiva de
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la Secció, tret que la reunió hagi estat excepcionalment convocada pel Conseil Directiu, i en
aquest últim cas será presidida per qui determini el Conseil Directiu.
Article 36. A l'Assemblea de Secció hi podran
participar també, amb veu però no amb vot si no
estan adscrits a aquesta, els membres del Consell Directiu de la UPIFC, els membres de la Comissió de Garanties i el Coordinador Tècnic.
Article 37. De cada Assemblea de Secció s'aixecará una acta que será signada pel President

de la Comissió Directiva de Secció, o qui eventualment el substitueixi en virtut dels presents
estatuts, per qui actüi de Secretan de l'Assemblea, i per tres socis assistents a la reunió i que
seran designats en el decurs de la mateixa.
L'acta será tramesa al Secretari del Conseil Directiu de la UPIFC i a tots els socis adscrits a la
Secció, i s'incorporarà al Llibre d'Actes.

ELECCIÓ DEL CONSELL DIRECTIU
Article 38.1. El Conseil Directiu de la UPIFC és
format, d'una banda, pels càrrecs d'elecció directa de tots els socis, que són: President, Vicepresident, Secretan, Tresorer i un màxim de
5 vocals; i d'altra, pels vocals, que són elegits
per cada Secció d'acord amb el que estableix
Particle 26 dels presents estatuts i el propi reglament de regim intern de cada Secció constitu'ida. El mandat dels càrrecs d'elecció directa
de tots els socis s'estendrà fins a 25 dies naturals (vegeu-ne art.46) després de la tercera Assemblea General Ordinària que se celebri a
partir de la seva proclamació corn a electes. El
President i el Vicepresident de la UPIFC no Podran exercir més de dos mandats consecutius
en el mateix càrrec.
38.2. En cas de donar-se una dimissió en bloc,
o de la meitat més un dels membres del Conseil
Directiu d'elecció general, o de no donar-se laprovació de l'Assemblea General Ordinària a la
gestió del Conseil Directiu i/o la liquidació del
pressupost, es convocaran eleccions en un termini màxim de 10 dies naturals de produir-se el
fet. En aquest cas, tots els càrrecs d'elecció general, tant els dimitits corn els que no, quedaran
en funcions fins a ser substitifits pels que resultin electes en el nou procés electoral.

38.3. La convocatoria ordinària d'eleccions es
farà entre 50 i 60 dies naturals (vegeu-ne
art.46) abans d'acabar el mandat per carta
adreçada a tots els socis de la UPIFC per correu ordinari o electronic.
38.4. En el moment de prendre l'acord de convocatória o de produir-se els fets esmentats en
l'apartat segon d'aquest article, es constituirá la
Junta Electoral formada pel soci de més edat i el
més jove de la UPIFC i per un soci de cada una
de les Seccions triats a sort. La Junta Electoral
será la responsable de dur a terme tot el procés
electoral des del precis instant en qué s'acordi la
convocatoria fins a la proclamació dels candidats electes. Durant aquest període, el Conseil
Directiu i la Comissió Executive actuaran en
funcions, sense poder prendre decisions de
més abast i trascendencia que les de mantenir
el funcionament administratiu de l'entitat fins
que el nou Conseil Directiu prengui possessió
del seu càrrec. Les peticions i recursos sobre
actes de la Junta Electoral s'hauran de resoldre
dins les 72 hores de ser presentats. Les decisions de la Junta Electoral s'adoptaran per votació majoritària dels seus membres i, en cas
d'empat, el soci més antic tindrà vot de qualitat.
a) El dia de ser convocades les eleccions es fare
el cens electoral amb tots els socis incorporats
a cada una de les Seccions fins aquell moment.
Els socis incorporats amb posterioritat a aguesta data no podran participar a les eleccions.

b) En el termini dels 25 dies naturals (vegeu-ne
art.46) següents a la convocatoria es podran
presentar les candidatures en ilistes tancades,
en un escrit adreçat a la Junta Electoral.
c) Poden ser candidats tots els socis excepte
els provisionals.
d) Passats 30 dies naturals (vegeu-ne art.46)
de la convocatoria, seran proclamades les candidatures presentades, a les quals tot seguit la
Junta Electoral els farà Inurement de 2 jocs d'etiquetes adhesives amb les adreces postals de
tots els socis de la UPIFC. Si només se'n presenta una sola, de candidatura, será proclamada sense fer la votació.
e) Un cop proclamades les candidatures presentades, la Junta Electoral trametrà a tots els
socis de la UPIFC la informació amb les pape-
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retes de les candidatures i l'imprès amb les indicacions per votar per correu.
t) Per votar per correu s'haurà de trametre a
la Junta Electoral una carta que inclogui
l'imprès de votació emplenat i signat per l'interessat, la fotocopia del seu DNI, carnet de
soci, carnet de conduir o passaport, i un sobre en blanc que contindrà el vot. Seran cornputats els vots de les cartes arribades per
qualsevol mitjà a la seu de la UPIFC fins el
mateix dia de les eleccions.
g) El dia de les eleccions s'establirà una mesa amb l'urna corresponent en el local social
de l'entitat. La votació será presidida per la
Junta Electoral, encapçalada pel seu membre
de més edat. L'horari de les votacions será de
10 a 20 h.
h) Durant tota la jornada electoral, cada una de
les candidatures presentades podran tenir un
representant a la mesa amb funcions d'interventor.
i) En acabar les votacions, s'introduiran a l'urna els vots per correu i seguidament se'n tara
l'escrutini, quedant elegida la candidatura que
obtingui la majoria dels vots vàlidament emesos.
j) La Junta Electoral aixecarà acta del resultat
electoral, en la que s'hi inclouran les allegacions que pugui fer cada un dels interventors.
k) La Junta Electoral comunicará a tots els socis i al Registre d'Associacions del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
el resultat de les eleccions mitjançant la tramesa de l'acta electoral íntegra.

c) Les subvencions que puguin ser concedides que es destinaran a l'activitat general de
la UPIFC o a la Secció a la qual vagin destinades.
d) Els drets d'expedició de certificats, carnets i
altres elements d'identificació associativa.
e) La venda de béns i valors.
f) Els ingressos provinents de l'edició i/o distribució de publicacions i de la prestació dels serveis als associats.
g) Els ingressos de les activitats organitzades
dins de l'àmbit i els objectius dels presents estatuts.
h) Els ingressos provinents d'acords sindicals,
inclosos els no dineraris derivats de les Ileis i
convenis en vigor.
i) Les rendes dels béns i valors de les societats
en qué hi participi.
j) Els ingressos procedents de la gestió collectiva dels drets d'autor dels socis.
k) Els ingressos procedents d'acords amb entitats de gestió de drets d'autor d'àmbit estatal,
comunitari i internacional.
I) Qualsevol altre recurs obtingut d'acord amb les
disposicions legals i els preceptes estatutaris.
39.3 L'exercici econòmic de la UPIFC coincidirá
amb l'any natural. La UPIFC portará la seva
comptabilitat per qualsevol dels procediments
comunament admesos per la técnica comptable.

TITOL V
REGIM ECONÒMIC
Article 39.1 La UPIFC pot desenvolupar iniciatives econòmiques de carácter mercantil i activitats no lucratives coherents amb el seu projecte associatiu.
Article 39.2 Els recursos financers de la UPIFC són:
a) Les quotes dels socis i els drets d'ingrés.

b) Els donatius, herències i deixes fetes en favor de la UPIFC o d'alguna Secció. En aquest
darrer cas, es destinará a les finalitats i objectius de la Secció beneficiaria.

Article 40.1. La gestió dels recursos economics
de la UPIFC i de les seves Seccions es farà d'una
manera consolidada pels òrgans de la UPIFC.
40.2. Els recursos economics de la UPIFC no
es poden destinar a una altra finalitat de les previstes als estatuts.
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Article 41. El pressupost anual será elaborat
pel Conseil Directiu de la UPIFC a partir del programa d'actuacions i serveis generals de l'entitat. Els pressupostos generals han de ser presentats i aprovats per l'Assemblea General de
la UPIFC, tal corn disposa radicle 23.2 dels presents estatuts.

convocatòria de l'Assemblea General Extraordinária d'acord amb els presents estatuts almenys 60 dies naturals (vegeu-ne art.46) abans
de celebrar-se.
44.2. Un cop tramesa la proposta de reforma
d'estatuts, s'obrirà un termini de 25 dies naturals (vegeu-ne art.46) per a la presentació
d'esmenes. Les esmenes hauran de ser presentades per escrit adreçat al Consell Directiu
per correu certificat amb la signatura d'un mínim de 10 socis. El Conseil Directiu trametrà
les esmenes presentades a tots els socis per
correu ordinari o electrònic en un termini máxim de 10 dies naturals (vegeu-ne art.46), a
comptar des de la fi del període de presentació d'esmenes.

Article 42. L'aprovació de quotes que afectin a una
Secció determinada per poder acomplir els seus
programes d'actuació particulars, ho seran per
l'Assemblea de la Secció corresponent amb el vot
favorable de 2/3 dels assistents. L'aprovació s'haurá de fer abans de la celebració de l'Assemblea
General Ordinària de la UPIFC, per tal que siguin
incorporades en el pressupost general.

De la mateixa manera, s'hauran d'aprovar les
derrames extraordinàries que afectin a una
Secció, prèvia notificació al Conseil Directiu de
la UPIFC. Aquest hi donará el vist i plau o, si
considera que la nova despesa té una repercussió per a tota l'associació, convocará una
Assemblea General Extraordinària de la
UPIFC.
Article 43. En cas que una Secció es desvinculi de la UPIFC segons el previst a l'article 11
dels presents Estatuts, es creará una Comissió mixta entre el Conseil Directiu de la UPIFC
i els òrgans de govern de la Secció que es
desvinculi per fer una liquidació del patrimoni
que li correspongui. Se li atribuirá els béns i
serveis adscrits exclusivament a la Secció i
una part proporcional dels generals de la
UPIFC. També se li atribuiran els deutes que li
corresponguin, tant els que siguin exclusius de
la Secció corn la part proporcional dels generals de la UPIFC.

44.3. L'Assemblea General Ordinària convocada per a la modificació dels estatuts aprovará en primer Hoc un reglament per al debat
i votació de la ponència i les esmenes presentades.
44.4. El mateix procediment se seguirá per a la
proposta de fusió, federació o confederació
amb altres entitats.
Article 45. La UPIFC es dissoldrà quan així ho
acordi l'Assemblea General convocada amb
aquest ordre del dia, amb el vot favorable dels
2/3 de's socis assistents. En cas de dissolució
será nomenada una Comissió liquidadora, la
qual es farà càrrec de la liquidació del patrimoni i pagament de deutes. El patrimoni restant es
posará en mans d'una entitat de carácter similar que l'Assemblea General hagi acordat.

DISPOSICIÓ FINAL
TITOL VI
FUSIÓ, MODIFICACIÓ D'ESTATUTS
I DISSOLUCIÓ DE LA UPIFC
Article 44.1 Els presents estatuts podran ser
modificats per acord de l'Assemblea General
Extraordinària de la UPIFC, amb el vot favorable de 2/3 dels socis assistents. El projecte de
modificació será proposat pel Conseil Directiu
de la UPIFC o per 1/4 dels associats, segons el
cens del registre de socis a 31 de desembre de
l'any anterior. La proposta es trametrà amb la

Article 46. En cas de coincidir qualsevol dels
terminis establerts en els presents estatuts en
diumenge o festiu, passarà al següent dia feiner
segons determini el calendari laboral de la localitat on radiqui la seu social de la UPIFC. No es
consideraran hàbils els períodes de tancament
del local social per vacances que aprovi el Consell Directiu i que es notificaran als socis/es per
enviament ordinari.
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CONTRACTE PER A LA REPRESENTACIÓ
DELS DRETS D'AUTOR DE GESTIÓ COL.LECTIVA
-aprovat per la 22 Assemblea Gral. Extraordinària de la UPIFC el 30/03/01-

Barcelona, el

Reunits.
que actua corn a President
D'una banda el senyor
en nom i representació de la UPIFC, amb domicili a la Rambla de Catalunya 10 de Bar, membre de la
celona i, de l'altra, el senyor/la senyora
i
amb
domicili
a
carnet
n°
UPIFC amb
Ambdues parts amb plena capacitat de contractar.

MANIFESTEN
La UPIFC té corn a una de les seves finalitats socials la gestió collectiva dels drets de
4.j) dels estatuts de l'entitat, que diu:
propietat intellectual així corn disposa
j) La gestió col.lectiva dels drets de propietat intellectual de les obres
gràfiques, fotogràfiques, audiovisuals, multimèdia, o d'atra mena similar, creades pels seus socis en virtut de la seva activitat professional. Entre aquests drets s'inclouen els drets de reproducció, distribució i comunicació pública, en particular la representació collectiva del dret de
remuneració per l'ús de la còpia privada reconegut en l'article 25 del reial
Drecret Legislatiu 1/1996 de 12 d'abril. Aquesta gestió la podrá dur a terme la pròpia entitat o una altra creada per realitzar aquesta activitat.
no té encomaQue el senyor/la senyora
nada la gestió d'aquests drets a cap altra persona o entitat i, per això, vol atorgar el present contracte de representació i gestió d'acord amb els següents

PACTES
Primer. El/la SOCl/A encarrega a la UPIFC la gestió dels drets de còpia privada sobre
la seva obra.
El/la SOCl/A cedeix la seva representació i gestió de cobrament del cánon de cópia privada que li correspon corn a autor d'obra gráfica, fotográfica, audiovisual,
multimèdia o d'altra mena similar, establert a l'article 25 de la Llei de Propietat In12.

tellectual a favor dels autors per obres publicades en forma de llibre o de publicacions d'altre classe, o per mitjà d'obres audiovisuals o qualsevol altre suport visual, audiovisual o per qualsevol tipus de mitjà; incloent-hi, si així ho estableix la
legislació, el cánon que per aquest concepte es pugui aplicar a Internet.
Per dur a terme aquesta gestió, la UPIFC actuará en el seu nom en relació a les
entitats públiques i entitats de gestió que intervinguin en la recaptació i distribució
d'aquest cánon i d'altres que per aquest concepte es puguin establir en el futur
pel que fa als suports digitals i a Internet.
Segon. La UPIFC podrá dur a terme en aquest sentit la signatura dels contractes i documents que siguin necessaris, fer el cobraments de les quantitats que li corresponguin al SOCl/A, deduir i liquidar els impostos que cada cas comporti.
Per la seva banda, el/la SOCl/A es compromet a atorgar i signar els documents
que siguin necessaris per tal que la UPIFC pugui realitzar la gestió dels drets encomanats per aquest contracte.
Tercer. Dins del primer trimestre de cada any natural, la UPIFC informará al SOCl/A de
les gestions i, si fa al cas, de la liquidació de les quantitats cobrades que, després
de deduir les despeses de gestió pactades, es transferiran en la quantitat que correspongui al compte corrent que el/la SOCl/A indica.
El compte corrent que el/la SOCl/A designa per efectuar la transferència de les
quantitats recaptades és el del Banc/Caixa nP
(20 dígits). El/la SOCl/A notificará a la UPIFC qualsevol modificació de les seves dades
bancàries i/o de domicili.
Quart. El/la SOCl/A mantindrà informada la UPIFC de les publicacions i audiovisuals on
s'hi reprodueixi la seva obra i Ii facilitará la informació necessària sobre la mateixa, per tal de poder dur a terme la gestió encomanada.
Cinque. La UPIFC podrá retenir en concepte de despeses de gestió fins a un 50% sobre
les quantitats recaptades per aquesta gestió.
Sisé. La vigència d'aquest contracte és de cinc anys naturals i es renovará per períodes
de cinc anys si cap de les dues parts notifica a l'altra amb un mes d'antellació la
voluntat de rescindir-ho.
Sete. En cas de qualsevol classe de conflicte sorgit del compliment o execució d'aquest
contracte, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.
Corn a mostra de conformitat, les parts signen aquest contracte el dia i al Hoc que consta a l'encapçalament.

- signatures -

13.

ACORD DE COLLABORACIÓ entre la UPIFC i la CONC
a millor defensa dels professionals de la imatge requereix, a més de la imprescindible mobilització i participació dels propis interessats, la solidaritat del sector i la complementació eficaç de les organitzacions professionals i sindicals que el representen. En aquest sentit, UPIFC
i CCOO es reconeixen mútuament corn a interlocutors dels respectius àmbits i subscriuen el següent acord de collaboració:

L

PRIMER. Establir formalment unes relacions
estables mitjançant el present protocol, i formar
les comissions de treball que siguin necessáries per a fer-ne el seguiment i desenvolupar-lo.
SEGON. CCOO i UPIFC són partidàries de regularitzar i millorar les relacions professionals i
laborals dels professionals de la imatge, tant si
són treballadors de plantilla corn si són collaboradors o free-lancers, per tal d'evitar la precarietat creixent i la consegüent desprotecció
que comporta.
Igualment, en els processos de negociació
collectiva que afectin als professionals de la
imatge, ambdues organitzacions es comprometen a desenvolupar els mecanismes de
collaboració i participació necessaris que reverteixen en una qualitat més adient dels mateixos.

sindicats a CCOO podran accedir als serveis
juridics de CCOO en condicions preferents.
A tal fi els possibles honoraris que per part de
qualsevol afiliat s'hagi d'abonar, es quantificaran en tots els casos buscant la mitja que saboni entre l'afiliat a CCOO i el no afiliat, adjuntant corn annex al present protocol, la taula actualitzada dels honoraris, que será revisada
sempre que es produeixi qualsevol modificació.

TERCER. CCOO promourà davant les institucions corresponents i dins les seves possibilitats, una adequació del sistema públic de protecció social a la realitat dels professionals
free-lancers del sector de la imatge, en el marc
dels Pactes de Toledo sobre seguretat social, i
d'una reforma fiscal progressista.
QUART. UPIFC i CCOO sumaran esforços en
defensa del dret a la informació i la Ilibertat
d'expressió.
CINQUE. Pel que fa als drets d'autor de gestió
collectiva, CCOO i UPIFC donen suport a les
reformes que siguin necessaries per tal d'aconseguir que el fons social de drets d'autor, el
qual per mandat legal ha de revertir en benefici
dels collectius que l'han generat, es distribueixi amb criteris democràtics a través de les organitzacions del sector que agrupen autors.
SISÉ. Per tal d'estimular la sindicació dels professionals de la imatge, la UPIFC estableix una
quota reduïda pels membres de CCOO.
SETE. Els socis de la UPIFC que no estiguin

> 14.

VUITÉ. La CONC ofereix als membres de la
UPIFC, en igualtat de condicions, els seus serveis:
- Habitatge Entorn (Cooperativa d'habitatge).
- Atlantis (Agencia d'assegurances).
- Carlson Wagonlit Travel (Agencia de Viatges).
- Turisme Social (Residencies de Temps Lliure).
- Consum.
NOVÉ. La UPIFC tramitará les sollicituds dels
fotoperiodistes que vulguin accedir a les acreditacions de la FIP, i CCOO avalará i assumirà
la gestió dels expedients resultants davant d'aquest organisme.
DESE. Tant en l'àmbit institucional corn en l'internacional, la Federació de Comunicació i
Transport de CCOO fomentará, sempre que sigui possible, la presencia d'ambdues organitzacions en els mateixos.
ONZE. Previ consentiment dels autors, ambdues
organitzacions s'autoritzen mútuament a reproduir els articles publicats en les publicacions respectives, citant-ne autoria i procedencia.
DOTZE. La vigencia del present protocol de
collaboració és fins l'1 de gener de l'any 2001,
i es renovará tàcitament d'any en any si cap de
les dues parts manifesta amb un mes d'antelació la voluntat de suspendre'l.
BCN, 11/09/99
*

Convenio de cooperación
UPIFC - ARGRA
JUSTIFICACIÓN

UPIFC y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) comparten
los mismos propósitos orientados a contribuir al desarrollo integral de sus representados, atender sus problemas y mejorar sus condiciones laborales y profesionales.
Cada parte se reconoce mutuamente como interlocutores de los respectivos ámbitos y expresa
la voluntad de intensificar la colaboración mutua entre ambas organizaciones y otras igualmente representativas de otras regiones y países.
OBJETIVOS

UPIFC y ARGRA se comprometen a impulsar conjuntamente los siguientes temas de interés:
1) Solidaridad. Ambas entidades se adhieren a la Carta Internacional de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y promueven su conocimiento y vigencia. En consecuencia,
si estos derechos fueran colculcados en las personas de sus asociados y/u organizaciones,
se comprometen a promover las acciones y denuncias solidarias a su alcance para hacer cesar y reparar los daños infringidos.
2) Libertad de expresión y derecho a la información. UPIFC y ARGRA consideran ambos derechos inherentes y esenciales a la actividad profesional de sus miembros, por lo que se
comprometen a sumar esfuerzos para su defensa y preservación.
3) Condiciones profesionales y laborales. Ambas entidades son partidarias de regular y mejorar las relaciones profesionales y laborales de los reporteros gráficos y profesionales de la
imagen, por lo que impulsarán las legislaciones locales e internacionales que cumplan tales
objetivos mediante los medios a su alcance, y en base al principio de solidaridad y reciprocidad.
4) Derechos de autor. Ambas entidades abogan por la vigencia y observancia de las leyes y
convenios que protejen los derechos de autor, morales, pecuniarios y de gestión colectiva, y
sumarán esfuerzos para su perfeccionamiento y respeto tanto a nivel local como internacional, de acuerdo con el principio de reconocimiento de la obra fotográfica, en sus distintas variedades, como obra de creación con el mismo nivel de protección del resto de obras literarias, artísticas o científicas, de acuerdo con los principios establecidos en el Convenio de
Berna para la protección de las obras literarias y artísticas y en la Convención Universal sobre el derecho de autor, a las cuales ambas entidades se adhieren.
5) Profesionalización y capacitación. Siendo la profesionalización de sus asociados uno de los
objetivos básicos de ambas entiodades, se comprometen a promover acciones de intercambio y cooperación para desarrollar tales objetivos, mediante convenios de capacitación celebrados entre ambas y/o con universidades o institutos de enseñanza especializados en los
temas de interés.

15.

ACCIONES
Los objetivos de interés permanente mencionados en el acápite superior serán instrumentados
mediante acciones específicas, que se pactarán por medio de intercambio de cartas firmadas por
los representantes legales de cada entidad.
Sin perjuicio de ello, UPIFC y ARGRA convienen de mútuo acuerdo las acciones siguientes, las
que pasan a ser operativas a partir de la firma del presente convenio:

1 ARGRA pone a disposición de la UPIFC la exposición "No se olviden de Cabezas" para que,
en coordinación con el Ayuntamiento de la localidad de Estepa, promuevan su exhibición solidaria en Catalunya.

2 Se establece un intercambio de publicaciones e información inherentes al funcionamiento
asociativo. Previo consentimiento de los autores, ambas organizaciones se autorizan mutuamente a reproducir los artículos publicados en sus órganos de difusión, citando autoría y procedencia.

3 A fin de facilitar la labor profesional de sus miembros, ARGRA y UPIFC establecen una acreditación provisoria para aquellos asociados que estén en tránsito en los ámbitos respectivos.
Para la emisión de la credencial provisoria será suficiente acreditar de forma fehaciente su
pertenencia a la organización de origen.

4 Ambas entidades establecen un mecanismo de participación e intercambio de las muestras
fotográficas, colectivas o individuales, de sus asociados o que eventualmente promuevan,
que en el futuro puedan organizarse.

ACCIONES INSTITUCIONALES
Ambas partes podrán acordar acciones institucionales organizando o participando de Congresos, Seminarios, Exposiciones y eventos nacionales o internacionales, a efectos de difundir los
temas, propuestas y proyectos vinculados al presente convenio o al interés profesional.

COORDINACIÓN OPERATIVA
La coordinación para la puesta en funcionamiento de las cláusulas operativas del presente convenio estará a cargo de las personas que cada una de las partes designe mediante intercambio
de cartas para atender cada acción en particular.

VIGENCIA Y ALCANCE DEL CONVENIO
El presente convenio tendrá una duración de dos años a partir de su firma.
La renovación será automática por períodos anuales si ninguna de las partes solicita su caducidad por escrito con una anticipación de 30 días de la fecha de vencimiento.
A los 16 días del mes de noviembre de 1999 las partes suscriben dos ejemplares idénticos y de
igual valor.
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