CONDICIONS PER LA CRIDA DE FOTOGRAFIES EN EL MARC DELS 40 ANYS DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona gestiona, juntament amb la Diputació de Girona, el Parc Natural i Reserva de la
Biosfera del Montseny. El 28 d’abril de 2018 farà 40 anys de la declaració del Montseny com a Reserva de la
Biosfera.
Les reserves de la Biosfera són zones formades per ecosistemes terrestres, marins i costaners, reconegudes
pel programa MAB (Man&Biosphere), Home i Biosfera de la UNESCO. A cadascuna es fomenten solucions
per conciliar la conservació de la biodiversitat amb el seu ús sostenible, el desenvolupament econòmic, la
investigació i l’educació.
Més informació a:
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphereprogramme/
Per celebrar aquesta efemèride, la Diputació de Barcelona organitza en els municipis que formen part de la
Reserva de la Biosfera del Montseny diverses activitats. Entre elles, i per tal de fer una memòria històrica
d’aquests 40 anys, es fa una crida a la població perquè aportin fotografies de la Reserva de la Biosfera
durant aquest temps i més enllà. Aquestes fotografies seran projectades en una carpa de la Reserva de la
Biosfera del Montseny que durant un any participarà en fires i esdeveniments dels diferents municipis del
Montseny. Més endavant, es preveu la possibilitat de fer una exposició i/o una publicació amb una selecció
de les fotografies aportades.
La crida s’emmarcarà en fotografies dels diferents municipis en les quals hi surtin persones fent alguna
activitat a la Reserva de la Biosfera, és a dir, vivint i fent possible la Reserva de la Biosfera.

Segon. Organització
La Crida de fotografies està organitzada per la Reserva de la Biosfera del Montseny. Les condicions de la
crida es publicaran a la pàgina web de la Diputació de Barcelona https://parcs.diba.cat/es/web/reserva-dela-biosfera-del-montseny/crida-fotografica .

Tercer. Requisits de participació
Per tal de poder participar als sortejos els usuaris han de:
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.
2. Enviar fotografies antigues i actuals de la vida de la gent realitzades dins de l’àmbit la Reserva de la
Biosfera del Montseny: el dia a dia, feines al camp i altres oficis, celebracions familiars, fires, les
festes, aplecs,etc., sempre relacionada amb la presència humana, a la Reserva de la Biosfera
perquè la població del Montseny se senti integrant i part activa de la Reserva (RB) alhora que
recollim material gràfic relacionat amb la vida al Montseny.
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3. Les fotografies s'han de trametre en format digital, sense cap marca d’aigua ni cap identificació,
com a mínim amb una resolució de 300 ppp (pícsels/polsada), a una amplada i alçada mínimes de
800 x 600 pícsels, respectivament, i un pes màxim de 5 MB mitjançant el formulari disponible a la
pàgina web de la Diputació de Barcelona: https://parcs.diba.cat/web/reserva-de-la-biosfera-delmontseny, en el qual es demanarà un títol de la fotografia, el lloc on s'ha realitzat, la data, el nom
del participant, el seu número de DNI i adreça postal i un telèfon de contacte.
4. No s’estableix un número límit de fotografies per participant.
5. La organització podrà descartar l’ús d’algunes imatges en funció de la qualitat i la quantitat de les
fotografies rebudes.
6. Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació de les
fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, gravamen o dret a favor
de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, publicació i reproducció de les
imatges centrades en persones identificades. Si en la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver
obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar
l’autoria.
7. En el cas que es vulgui aparèixer com a autora o autora sota un pseudònim, caldrà indicar-ho
expressament facilitant-lo juntament amb les dades identificatives dades reals.

Quart. Condicions generals
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que no compleix les
condicions de participació o que està fent un mal ús o abús de la crida de fotografies.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el
còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de
manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari per part d'una persona,
creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de
posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de les empreses responsables de les plataformes
d’Instagram, Facebook i Twitter perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de
Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que no compleix les
condicions de participació o que està fent un mal ús o abús de la crida fotogràfica.
Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats elements pornogràfics
o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin atemptar contra l’honor i la pròpia imatge
de persona o persones.

Cinquè. Protecció de dades personals
Aquesta crida de fotografies està adreçada a persones majors de 18 anys. Els participants garanteixen i
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i autoritzen que
les dades personals recollides durant la crida fotogràfica siguin tractades per la Diputació de Barcelona. Les
dades s’utilitzaran per a gestionar aquesta crida, per a contactar amb les persones participants, i per a
donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes socials, així com

en material de difusió imprès (catàlegs, cartells...) i projeccions públiques tal i com s’indica al punt novè. Els
mitjans de comunicació també en podran tenir accés. Les dades personals recollides i les imatges
presentades s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació per a la seva conservació indefinida.
També poden haver autoritzat que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i d’altra
informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. En aquest cas les seves dades es mantindran i es
compartiran amb els diferents serveis de la Diputació mentre no retiri el consentiment que pot fer efectiu
sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar amb el butlletí
informatiu.
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició al
tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o
document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona, Rbla. de
Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé electrònicament a través de la Seu electrònica de la Diputació a
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp.
En el cas que una persona s’identifiqui en alguna de les fotografies, no hagi donat el seu consentiment per
als usos que es plantegen i no vulgui que es faci ús d’aquesta fotografia d’acord amb el que estableixen
aquestes condicions, cal que ho notifiqui mitjançant correu electrònic a l’adreça: sommontseny@diba.cat.
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@dba.cat des d’on la
persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes relacionades amb el tractament de
les seves dades personals. Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol
matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de
l’Autoritat
Catalana
de
Protecció
de
Dades
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.
El fet de convertir-se en usuari d’aquests serveis implica que l’usuari consent el tractament de les seves
dades
segons
allò
establert
a
les
polítiques
i
condicions
d’Instagram
(https://help.instagram.com/478745558852511), twitter (https://twitter.com/en/tos) i facebook
(https://www.facebook.com/legal/terms), que posa a la seva disposició una pàgina des de la que es pot
reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui informació personal sobre
vostè, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.

Sisè. Exempció de responsabilitat de les xarxes socials
Les xarxes socials d’Instagram, Facebook i Twitter estan exemptes de tota responsabilitat en relació amb la
promoció i la participació dels usuaris en aquesta crida de fotografies. Aquestes xarxes no patrocinen,
avalen o administren de cap manera aquesta crida ni hi són associades.

Setè. Limitació de responsabilitat
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la xarxa social de la
Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de
programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes,
lliuraments o dades personals.
La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que,
tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels

continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis
que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

Vuitè. Altres normes
La participació en aquesta crida implica l’acceptació d’aquestes condicions en la seva totalitat i el criteri
interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la crida present, de
manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió del
participant i, com a conseqüència de la mateixa, la Diputació de Barcelona quedarà alliberada del
compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.
La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta crida en
qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d’això
pugui derivar-ne cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través
de la pàgina de la crida i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi
perjudiqui a uns participants respecte d’altres.

Novè. Drets d’explotació i ús de les imatges
Les fotografies presentades podran ser publicades en una galeria d’imatges dins una pàgina web del portal
web de la Xarxa de Parcs Naturals i podran publicar-se als catàlegs i cartells de promoció de la crida de
fotografia digital, butlletins informatius de la Diputació de Barcelona o als mitjans de comunicació que ho
sol·licitin amb l’objectiu de donar notícia de la crida o de promoure-la.
També que seran projectades en una pantalla d’una carpa de la Diputació de Barcelona que durant un any
participarà en fires i esdeveniments dels diferents municipis de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret de realitzar una exposició i una publicació amb una selecció de
fotografies presentades a la crida, la qual podrà ser itinerant entre els municipis que la sol·licitin.
En qualsevol dels casos, a totes les fotografies que es publiquin constarà el nom de l’autor (o pseudònim en
el cas que així s’hagi indicat).
La participació en la crida fotogràfica suposa la total acceptació d'aquestes condicions i implica també
l’acceptació de les condicions d’Instagram que poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms; de
Facebook que poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms i de Twitter que es poden
consultar a https://twitter.com/en/tos.

