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Bases per al concurs fotogràfic la Garriga 2015 
 
Objecte i Àmbit 
 
El Brou del Mestre i l’Ajuntament de la Garriga, a través del canal social Instagram, 
organitza un concurs fotogràfic. 
 
Participants i requisits per concursar 
 
En aquest concurs que és de convocatòria oberta hi podran participar tots els usuaris de 
qualsevol edat residents a Espanya amb perfil personal a la xarxa social instagram. 
 
CATEGORIES 
Categoria 1: foto amb temàtica de La Garriga (2 guanyadors: 1r i 2n premi) 
Categoria 2: foto amb temàtica Festa Major de La Garriga (2 guanyadors: 1r i 2n premi) 
 
TOTAL: 4 guanyadors 
 
Descripció i mecànica 
 
Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de fer el següent: 
 

1. Seguir els canals de les xarxes socials on es participi: 
 

http://www.instagram.com/ajlagarriga 
http://www.instagram.com/elbroudelmestre 
 

2. Escollir una temàtica:  
 
-La Garriga: Imatges realitzades dintre de la demarcació municipal de la Garriga 

on apareguin elements o espais identificables d’aquesta població. El hashtag per a etiquetar 
les fotografies dins d’aquesta temàtica és #lagarriga2015 

 
-Festa Major: Imatges realitzades durant els actes que apareixen exclusivament 

dins el programari de Festa Major de la Garriga 2015. El hashtag per a etiquetar les 
fotografies dins d’aquesta temàtica és #fmlagarriga2015 
 
Els usuaris podran publicar tantes imatges com vulguin a les dues categories. 
 
Durada del concurs 
 
Les fotografies per participar en el concurs de temàtica “La Garriga 2015” es podran penjar 
des del dia 6 de juliol fins el dia 9 d’agost a les 23.59h ambdues dates incloses. 
 
Les fotografies per participar en el concurs de temàtica “Festa Major la Garriga 2015” es 
podran penjar des del dia 30 de juliol fins el dia  9 d’agost a les 23.59h ambdues dates 
incloses. 
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No es permet etiquetar fotografies pujades amb anterioritat a les dates de participació ja 
esmentades. En aquest cas seran eliminades del concurs. 
 
Composició del jurat i elements de valoració 
 
El jurat estarà compost per tres persones vinculades al món de la fotografia.  
Es valorarà l'originalitat i la qualitat artística de les fotografies. 
L'organització i el jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat 
no prevista en aquestes bases. 
El veredicte del Jurat serà inapel·lable. 
 
Premi 
 
El jurat escollirà els guanyadors entre totes les fotografies presentades. Els premis 
són: 
Primer premi categoria La Garriga: 1 càmera Fujifilm Instax 8 i impressions 20x20 a  
l’Andreu Fotògraf 
 
Primer premi categoria Festa Major la Garriga: 1 càmera Fujifilm Instax 8 i ampliacions a 
Fotoclic 
 
Segon premi categoria La Garriga: un circuit termal patrocinat pel Balneari Blancafort 
 
Segon premi categoria Festa Major La Garriga: un circuit termal patrocinat pel Balneari 
Termes la Garriga 
 
La comunicació amb el guanyador es farà a través de correu electrònic a partir del 9 
d’agost de 2015, se li comunicarà que ha resultat premiat i les indicacions pertinents per 
recollir el seu premi. 
El guanyador haurà de respondre, per correu electrònic i en el termini de 5 dies naturals a 
comptar a partir del dia següent al de la comunicació, confirmant l’acceptació del seu 
premi. 
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat o no vulgui o no pugui gaudir 
del premi, aquest passarà a la persona que hagi quedat classificada a continuació. 
Es penjarà el resultat i les dades referents al concurs fotogràfic al web de l’ajuntament 
El premi no serà bescanviable pel seu import en metàl·lic ni per cap altre premi. 
 
Protecció de dades personals 
 
Als efectes que disposa la Llei Orgànica 15/1999, els participants autoritzen que les seves 
dades personals o qualsevol altre document derivat de l’esmentada activitat seran inclosos 
en els fitxers creats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de La Garriga. 
Les dades s’utilitzaran per gestionar aquest concurs promocional, per contactar amb els 
guanyadors i lliurar-los el premi. Cal recordar que donades les característiques dels llocs on 
es publiquen les imatges i dades relacionades poden restar visibles de manera indefinida. 
Els participants garanteixen que compten amb el consentiment de les persones que 
apareguin en les fotografies per a la seva difusió a través de les xarxes socials i que 
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal. 
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En qualsevol moment el titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD i el Reial Decret 1720/2007 
de 21 de setembre a l’adreça Plaça de l’Església número 2, 08530, La Garriga. 
 
Així mateix, en cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, es compromet a 
comunicar-nos-ho per escrit amb la finalitat de mantenir les seves dades actualitzades, 
segons l’article 4  de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). 
 
Exempció de responsabilitat de les xarxes socials 
 
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació a la promoció i la 
participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra 
de cap manera aquest concurs. 
 
Normes de control i seguretat 
 
El Brou del Mestre i l’Ajuntament de La Garriga es reserva la facultat d'adoptar totes les 
mesures que siguin oportunes per evitar qualsevol conducta de què sospiti que tingui per 
finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau d'aquest concurs en incompliment de les 
seves normes o en perjudici d'altres participants. La primera i immediata conseqüència serà 
l'exclusió del participant i la pèrdua de tot dret al premi que eventualment hagués obtingut. 
No és permès concursar amb perfils que no siguin personals. 
El Brou del Mestre 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, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així 
mateix,  
l’Ajuntament de La Garriga es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest 
sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma d’Instagram, perquè adopti 
les mesures que corresponguin. 
L’Ajuntament de la Garriga es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui 
correspondre i el dret a eliminar qualsevol comentari dels usuaris a les fotografies del 
concurs quan ho consideri oportú. 
No és permès 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 les persones. 
 
Limitació de responsabilitat 
 
El l’Ajuntament de La Garriga no és responsable de les interrupcions o errors en Internet, a 
la xarxa social Instagram, 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. En cas de produir problemes o 
incidències d'aquest tipus. 
L’Ajuntament de La Garriga queda exonerat de qualsevol responsabilitat pels danys i 
perjudicis de tota naturalesa que siguin conseqüència, tot i les mesures de seguretat 
adoptades, de la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, 
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en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis ocasionats com a 
conseqüència de la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari. 
 
Altres normes del concurs 
 
La simple participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases enla seva 
totalitat. 
L’Ajuntament de La Garriga es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d'aquest concurs en qualsevol moment i / o finalitzar-la de forma anticipada 
si fos necessari per justa causa, sense que d'això pugui derivar cap responsabilitat. No 
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament através de la pàgina del concurs i, 
si s’escau, per altres mitjans. 
El participant en aquest concurs coneix i accepta les normes d’ús i les polítiques d’accés 
del canal de la xarxa social Instagram i Twitter i per tant amb la seva participació accepta 
els efectes derivats del seu ús. 
 
El participant declara i garanteix que és el legítim titular dels drets d’explotació de les 
fotografies, que les fotografies estan lliure 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 apareix/en a les fotografies. 
 
Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents Bases es regiran per la legislació espanyola. 
Qualsevol controvèrsia que resultés de la interpretació o compliment de les presents bases, 
seran competents la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.”
  
 

 


