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• CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ A L’ACCIÓ ‘ELS REIS A IB3’ 

 
 
IB3 aposta per la participació ciutadana i per això ha decidit dur a terme la iniciativa  
‘ELS REIS A IB3’, consistent a incorporar a les xarxes socials i al  seu programa ‘CINC 
DIES’ els millors clips de vídeo o fotografies que ens facin arribar els ciutadans via 
WhatsApp. 
 
Si decideixes participar-hi, recorda que hauries de complir amb les següents condicions 
generals de participació:  
 
QUI HI POT PARTICIPAR? 
Qualsevol persona major de 18 anys. 
 
MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ 

• A través de l’aplicació WhatsApp, enviant el vídeo o fotografia al Telèfon: 626 
984 788 

 
GESTIÓ DE CONTINGUTS 
A continuació t’informem de les condicions que cal que compleixis:  
 
Autoria o disposició dels drets per publicar i visualitzar els continguts  
Has de ser el propietari del contingut o bé has de disposar dels drets d'explotació del 
contingut i, en conseqüència, ha d'estar autoritzat per publicar-ho als mitjans de 
comunicació d’IB3 TELEVISIÓ. 
- Si no ets l'autor del contingut que es determina a l'apartat anterior, has de disposar 
del permís de l’autor i l’has d’haver informat de la teva participació en l’acció.  
- No es pot vulnerar de cap manera cap dret de propietat intel·lectual, industrial o 
qualsevol dret exclusiu que pertanyi a tercers; per tant, no s'acceptaran continguts que 
vulnerin les lleis de propietat intel·lectual vigents en tot moment. 
El contingut que ens enviïs per participar-hi ha de ser teu, o bé has de tenir-ne 
l'autorització per fer-ho.  
 
 
Condicions per acceptar els continguts enviats  
Els continguts que ens enviïs hauran de complir amb la legislació vigent i en cap cas 
s'acceptaran continguts contraris a les normes de conducta i estil, als bons costums i a 
l'ordre públic. En concret i a títol enunciatiu, causes de no acceptació dels materials 
que ens facis arribar són les següents:  
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- Res del contingut pot suposar una difamació o calúmnia per a cap persona, 
empresa o associació.  

- No s'acceptaran continguts que incitin la violència de cap tipus, que vulnerin la 
legislació vigent o que incitin a vulnerar-la. Els continguts enviats no podran 
vulnerar cap dret fonamental de les persones que hi participin i, en concret, no 
s'acceptaran continguts que vulnerin el dret a la intimitat de les persones, que 
difamin o que hi hagi fets amb clara intenció manipuladora de la realitat.  

- No s'acceptaran documents que atemptin contra grups o col·lectius.  
- Els continguts en què apareixen menors seran tractats de manera que en cap 

cas atemptin contra els seus drets de conformitat amb la legislació vigent, i 
només podran ser enviat pel seus tutors legals. 

- No s'acceptaran continguts o documents fets amb clara intenció publicitària de 
cap marca, producte o associació, tret que ho indiquin clarament les bases 
específiques de participació d'aquella acció.  

 
Drets de propietat intel·lectual 
 
Pel que fa referència als drets de propietat intel·lectual, el fet d'enviar els continguts 
per participar en aquesta acció, comporta l'acceptació i el consentiment de l'usuari 
dels següents punts:  
 
L'usuari, en el moment de l'enviament dels continguts objecte de la participació, 
autoritza IB3 que els inclogui en els seus portals, programes de ràdio o televisió, o en 
llocs específics de les xarxes socials en què IB3 TELEVISIÓ tingui presència. 
Expressament, s'autoritza la reproducció, distribució, transformació, comunicació 
pública i posada a disposició en tot tipus de suports i mitjançant l’ús de qualsevol 
procediment de reproducció tècnica o sistema d'explotació.  
 
IB3 TELEVISIÓ podrà fer ús il·limitat dels continguts rebuts i emetre'ls en els formats 
que estimi més adients.  
 
IB3 TELEVISIÓ podrà fer servir els continguts per a la promoció dels serveis dels canals 
de ràdio o televisió, així com d'altres plataformes en què tingui presència.  
 
En cap cas s'utilitzaran els continguts rebuts per promocionar productes i/o marques 
alienes a IB3 TELEVISIÓ, si no es compta amb l'autorització expressa de l'autor.  
 
IB3 TELEVISIÓ no exigeix exclusivitat en l'explotació dels drets esmentats en els punts 
anteriors.  
 
IB3 TELEVISIÓ podrà modificar els continguts rebuts i acceptats.  
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Els drets d'explotació dels continguts enviats que es determinen en els punts anteriors 
no tindran limitació territorial ni temporal.  
 
Els continguts generats i enviats pels usuaris i que es publiquen a les plataformes de 
comunicació d’IB3 TELEVISIÓ tenen la consideració d'obres protegides, de conformitat 
amb les disposicions vigents en matèria de propietat intel·lectual. Queda prohibida la 
comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui 
fer amb els continguts que es difonen en aquesta pàgina.  
 
La cessió de drets de propietat intel·lectual dels continguts enviats pels usuaris serà 
gratuïta.  
 
Els continguts que ens enviïs, els podrem publicar als portals d’IB3 TELEVISIÓ i 
emetre'ls per la nostra emissora de televisió, així com a les xarxes socials en què 
tinguem presència. En aquest sentit, us remetem a la Política de Privacitat de 
Producció i de Gestió d’Emissió publicades al Portal de Privacitat de l’EPRTVIB 
disponible en aquest enllaç https://ib3.org/privadesa.  
 
Cessió dels drets d'imatge  
Els participants autoritzen la publicació del seu nom i població en qualsevol activitat 
promocional relacionada amb l'acció de participació.  
 
En cas que el contingut enviat sigui la seva pròpia imatge, pel fet de participar en 
l'acció implica que IB3 TELEVISIÓ podrà difondre-la pels seus mitjans de comunicació, 
sempre dins de l'àmbit d’aquesta iniciativa. 
 
Aquestes activitats no comportaran cap tipus de remuneració.  
 
 
 
 
 

https://ib3.org/privadesa

