1. OBJECTE
El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, amb la col·laboració de
Casanova Foto, organitza el III Concurs de Fotografia Marítima a través de les xarxes socials
del Museu: Facebook, Instagram i Twitter, adreçat a aficionats a la fotografia.
En el concurs, organitzat via Easypromos, podran participar tots els usuaris majors de setze
anys residents a Espanya i amb perfil personal a les xarxes socials Facebook, Instagram i/o
Twitter.
El Museu Marítim de Barcelona convida a presentar fotografies realitzades a la costa i els
ports marítims, i es valorarà que tinguin una mirada artística.
Es mostrarà les fotografies guanyadores així com una selecció de fotografies feta pel jurat
expert a l’exposició que acull actualment el Museu: Imatges trobades. La Barcelona
marítima de postguerra. El fons Joaquín Tusquets de Cabirol.
S’estableixen dues categories de premi:
1. Votació popular: Un premi per a la fotografia que obtingui més “likes” durant els terminis
establerts.
2. Votació del Jurat: Un premi per a la fotografia escollida pel Jurat del Concurs.
2. CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES
Aquesta proposta es fa en el context de l’exposició que es pot visitar actualment al Museu
Marítim de Barcelona: Imatges trobades. La Barcelona marítima de postguerra. El fons
Joaquín Tusquets de Cabirol.
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Per resolució de la direcció general de data 28 de maig de 2021, número de registre 255,
el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, amb la col·laboració
de Casanova Foto, organitza el III Concurs de Fotografia de Mar a través de les xarxes
socials del Museu: Facebook, Instagram i Twitter, adreçat a aficionats a la fotografia,
d’acord amb les Bases que es reprodueixen a continuació:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI

B

CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

https://bop.diba.cat

A
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El tema del Concurs se centra en immortalitzar indrets motivadors de la costa i els ports
marítims. Les fotografies hauran de ser:

Twitter i/o Instagram: els participants hauran de mencionar el perfil del Museu
@MuseuMaritim i etiquetar la foto amb el hashtag #FotografiaMarTusquets .

3. CRITERIS DE VALORACIÓ DEL JURAT ESPECIALITZAT
Les persones membres del jurat tindran en compte els criteris següents:
1. L’originalitat.
2. La fidelitat a la temàtica proposada.
3. La composició i la qualitat tècnica.
4. EL JURAT
Les fotografies guanyadores s’escolliran per:


Votació popular a les xarxes socials on es participa. Les votacions populars es podran dur a
terme fins el 20 de juliol.



Votació per un jurat especialitzat. El Jurat especialitzat estarà format per:

-

Diego Yriarte, fotògraf especialista en nàutica.
Roberto Alcaraz, tècnic de Casanova Foto.
Silvia Dahl, conservadora de les col·leccions fotogràfiques del Museu Marítim de Barcelona.
El jurat especialitzat es reunirà el 20 de juliol per escollir la fotografia guanyadora.
Es comunicaran les persones guanyadores de les dues categories el 23 de juliol (jurat i vot
popular).

5. ORGANITZACIÓ
El III Concurs de Fotografia de Mar està organitzat pel Consorci de les Drassanes Reials i
Museu Marítim de Barcelona, i compta amb la col·laboració de Casanova Foto. Les bases es
publicaran al web del Museu.
6. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

https://bop.diba.cat
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Facebook: els participants hauran d’omplir un formulari de registre i pujar la fotografia.
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3. Per participar, les fotografies s’hauran de compartir a:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Les fotografies presentades aniran acompanyades d’un títol.

A

1. Fotografies relacionades amb indrets motivadors dels ports marítims i la costa.

Per tal de poder participar en el concurs els usuaris hauran de:

B

1. Ser majors de setze anys i residents a Espanya.
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4. 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 de la/es persona/es que pugui/n aparèixer a les fotografies. Si en
la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut prèviament el consentiment dels
pares, mares o tutors legals, i acreditar dita autorització mitjançant l’enviament al Consorci a
activitats@mmb.cat , indicant el mitjà per al qual participen en el present concurs. Es
demanarà l’original per comprovar l’autoria.

A

2. Seguir algun dels tres canals de l’MMB a través dels quals es pot participar: Facebook,
Instagram i/o Twitter.
3. Disposar de perfil personal a qualsevol de les tres xarxes socials perquè els organitzadors
puguin contactar-hi.

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES I VOTACIONS POPULARS
-

-

El termini de presentació de fotografies comença el 15 de juny a les 9 hores del matí i
acaba el 15 de juliol de 2021, a les 23.59 hores de la nit. Només es podran penjar les
fotografies en aquest període, d’acord amb la Base 2a.
Les votacions populars es podran dur a terme fins el 20 de juliol de 2021.
El 20 de juliol de 2021 es reunirà el Jurat per escollir la fotografia guanyadora.
El 23 de juliol de 2021 es comunicaran els guanyadors de les dues categories (jurat i vot
popular)

8. PREMIS, PROCEDIMENTS D’ACCEPTACIÓ I LLIURAMENT
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La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions de Facebook i de la
plataforma Easy Promos, que poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms.
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6. Perquè una fotografia entri a concurs, ha d’estar penjada a la plataforma Easy Promos.
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5. Els usuaris poden participar amb un màxim de tres fotografies.

Hi hauran fotografies premiades: una escollida per vot popular, i una altra escollida per un
jurat. Els premis seran:

-

Premi pel vot popular serà una motxilla waterproof i un curs (a elecció de la persona
guanyadora) a la nova plataforma plataforma de formació online Mentoryng propietat del
col·laborador del concurs “Casanova Foto”.
Premi pel vot del Jurat serà una càmera fotogràfica Sony Alpha 6400
Procediment d’acceptació
Els/Les guanyadors/es hauran de posar-se en contacte amb l’Organització del concurs en el
termini de 72 hores mitjançant un correu electrònic a l’adreça activitats@mmb.cat en el qual
confirmarà la seva voluntat d’acceptar el premi, facilitarà el seu nom d’usuari de Facebook,
Instagram i/o Twitter, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte.
En cas que algun/a guanyador/a no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no
compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi,

B

-
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Premis
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el/la guanyador/a quedarà descartat/ada i es podrà donar a la persona que hagi quedat
seleccionada a continuació.

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.
10. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la
lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la
sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, gestió, concessió i lliurament
dels premis de la III edició del Concurs fotografia de mar organitzat pel Consorci de les
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, basant-se en una missió de caràcter públic i
en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent amb
finalitats de gestió documental i d’arxiu.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@mmb.cat, des
d’on la persona Delegada de Protecció de Dades l’atendrà.
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte relacionat
amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat
Catalana
de
Protecció
de
Dades
(APDCAT)
a http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

https://bop.diba.cat
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El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim 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, el Museu Marítim de Barcelona es reserva el
dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de
la plataforma de Facebook, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, el
Museu Marítim de Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui
correspondre.
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El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim 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 del concurs.
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9. CONDICIONS GENERALS
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Realitzada aquesta publicació, el Museu Marítim de Barcelona trametrà la informació
necessària als guanyadors, mitjançant el seu correu electrònic, amb el dia, l’hora i el lloc del
lliurament del premi.

B

Un cop els/les guanyadors/es hagin acceptat el premi, el seus noms seran publicats al web i/o
les xarxes socials del Museu Marítim de Barcelona.

A

Lliurament dels premis

Pel que fa a tots els participants del concurs, s’ha d’informar que es farà difusió de les seves
dades, per la web del Consorci, les xarxes socials, publicacions, llibres, revistes, memòries
d’activitats i qualsevol altre mitjà de comunicació pública del Consorci

https://bop.diba.cat

Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la
legislació vigent, a través de la Seu electrònica del Consorci (mitjançant instància
genèrica) https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/catala/VisorITs/C2FFC
14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=b24&FIL_WTXIDTRAM=6d19e6f5262549dfb
cdd869d37aea0fe&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSER
T=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica, o presencialment o per
correu al Registre General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de
Barcelona, a l’Av. Drassanes, S/N, 08001-Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia
del document que l’identifiqui.

A
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El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim 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.
13. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets d’explotació de les fotografies realitzades corresponen a l’autor i s’atorga a
Facebook una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús
https://www.facebook.com/legal/terms).
Els guanyadors del concurs cedeixen al CDRIMMB els drets d’explotació gratuïtament i sense
exclusivitat, sobre les fotografies presentades, podent aquest per tant, reproduir, difondre i
comunicar per qualsevol mitjà, amb cessió a tercers, en qualsevol lloc del món i per un termini
indefinit, d'acord amb el que disposa el Reial Decret llei 1/1996, de 12 d'abril, que aprova la
Llei de propietat intel·lectual.
En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia.
14. ALTRES NORMES
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El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim 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.
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12. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter estan exemptes de tota responsabilitat en
relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquestes xarxes no
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquesta promoció ni hi és associada.
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11. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DE LA XARXA SOCIAL

B

La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió
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16. NORMATIVA D’APLICACIÓ
En tot el que no es preveuen aquestes bases són d’aplicació les Bases Generals Reguladores
de les accions organitzades pel Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de
Barcelona, aprovades per resolució de la direcció general de data 8 de setembre de 2011, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions catalanes, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.”

Barcelona, 2 de juny de 2021

https://bop.diba.cat

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez
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La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre
qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o compliment d’aquestes bases, és
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili del Consorci.
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15. INTERPRETACIÓ DE LES BASES I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
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El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona es reserva el dret a
introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta promoció en qualsevol moment i/o
finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui
derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a
través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar
que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte d’altres.

A

derivada del present concurs, 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, el El
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona quedarà alliberat del
compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.
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