
BASES REGULADORES DE L’ACCIÓ #BARCELONACULTURA A INSTAGRAM 

 

 

L’Institut de Cultura de Barcelona convida els usuaris d’Instagram a utilitzar els 

hashtag #barcelonacultura en les seves fotografies relacionades amb 

esdeveniments culturals i pujades a la plataforma d’Instagram. Barcelona Cultura 

seleccionarà, seguint criteris de calendari i rellevància, algunes d’elles i les 

compartirà al compte de www.instagram.com/bcncultura reconeixent-ne l’autoria. 

 

-       Per participar-hi, cal tenir un compte d’Instagram. 

 

- Perquè la fotografia es publiqui al compte de Barcelona Cultura, cal: 

- Utilitzar el hashtag #barcelonacultura 

- Estar inscrit a www.barcelona.cat/fotomobil a través de l’opció 

“Instagram” 

 

- Les fotografies se seleccionaran seguint criteris de calendari, rellevància i de 

qualitat de la imatge. 

 

- No se seleccionaran imatges discriminatòries, ofensives, insultants o de 

menyspreu cap una persona/acte o esdeveniment/institució/ciutat, així com 

les imatges que facin propaganda de partits polítics, ni de difusió d'idees, 

actituds o accions xenòfobes, racistes, discriminatòries envers la raça, el 

sexe, el pensament, la religió i, en general, contràries o ofensives als drets 

humans. 

  

- Utilitzar el hashtag #barcelonacultura i inscriure’s a 

www.barcelona.cat/fotomobil significa acceptar aquestes bases. 

 

- Barcelona Cultura reconeixerà l’autoria de la imatge citant l’autor de la 

fotografia amb el seu nom d’usuari d’Instagram. 

 

- D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades de caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors NO 

s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

- S’entén que l’autoria de les imatges correspon a la persona que ha pujat la 

fotografia al seu compte. 

 

-  L’Institut de Cultura de Barcelona queda eximit de tota responsabilitat pels 

drets d’autor, imatge o altres que puguin correspondre a tercers. 

 

- Totes les imatges han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la 

pròpia imatge d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció 

civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els 

http://www.instagram.com/bcncultura


participants es comprometen a estar en possessió del consentiment exprés 

de les persones que puguin veure afectat els seus drets a l’honor, la intimitat 

personal, familiar i a la pròpia imatge. 

  

  

 


