BASES DEL 15è CONCURS DE RELATS CURTS DE TMB 2021
TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, amb NIF A-08016081, i FERROCARRIL
METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA, amb NIF A-080005795 (d’ara endavant, TMB
quan siguin designades conjuntament), ambdues amb domicili social a 08040
Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, sector A de la Zona Franca, organitzen, amb la
col·laboració de la FUNDACIÓ TMB, un concurs anomenat 15è CONCURS DE
RELATS DE TMB – 2021 (d’ara endavant, concurs), que té per objecte premiar els
relats curts que siguin seleccionats com a guanyadors per un jurat, amb la finalitat de
promoure la cultura entre la ciutadania.

1. Condicions de participació
Per participar en aquest concurs és imprescindible complir prèviament les condicions
següents:
1.1 Com a participant en qualsevol de les categories:
a) En la modalitat oberta
-

Tenir una edat mínima de 18 anys.
Tenir residència legal a Espanya.
Ser membre de JoTMBé en tots els participants o tutors legals de la
categoria Relat Lliure, ÀudioRelat i Conte Infantil.
Ser membre de JoTMBé per els guanyadors i finalistes de les categories
InstaRelat i TuitRelat

b) En la modalitat Relat Lliure treballador
-

Ser treballador de qualsevol de les societats del Grup TMB i membre de
JoTMBé.
Es permet participar amb el mateix relat presentat a la categoria Lliure
Treballador i a la categoria Relat Lliure.

c) En la modalitat Conte Infantil
-

Tenir una edat mínima de 8 als 17 anys
La modalitat es dividirà en dos trams d’edat de 8 a 12 anys i de 13 a 17
anys.
Tenir residència legal a Espanya
Els pares, tutors, o major d’edat ha de pujar el relat al web de Relats Curts.
Ser membre de JoTMBé els pares, tutors, o major d’edat que pugin el relat
al web

1.2 Com Relat Lliure o Conte Infantil més votat
Es donarà un premi al relat votat. Tots els membres de JoTMBé, podran votar tots els
relats publicats de la categoria Relat Lliure i Conte infantil, una vegada obert el termini
de participació.

1.3 Sorteig entre tots els usuaris votants
Entre tots els usuaris registrats a JoTMBé que hagin votat els relats de la categoria
Relat Lliure o Conte Infantil, publicats al web del 15è Concurs de Relats Curts de TMB,
es realitzarà el sorteig d’un premi i un sorteig diari fins a la finalització del termini de
votacions.

2. Durada
Aquest concurs s’iniciarà a les 12:00 hores del migdia del 31 de març de 2021 i
finalitzarà a les 12 hores del migdia del 16 de juny de 2021.
-

El període de participació en qualsevol de les categories s’iniciarà a les 12:00
hores del migdia del 31 de març i finalitzarà a les 12:00 hores del migdia del 31
de maig.
La fase de votació de la categoria Relat Lliure i Conte Infantil en la web,
s’iniciarà a les 12:00 hores del migdia del 2 de juny i finalitzarà a les 12 hores
del migdia del 16 de juny.

3. Dinàmica del concurs
Hi ha les modalitats i les categories següents:
Aquest any, el fil conductor de totes les categories de Relats Curts 2021 son
els valors de la Fundació TMB, els participants es poden inspirar en ells, però
complint cada una de les mecàniques de participació de les categories del concurs.
-

Respecte i preservació del medi ambient
La diversitat humana.
La inclusió social.
La igualtat d'oportunitats i no discriminació per cap motiu.
La solidaritat.
La cooperació.
El civisme i la convivència respectuosa.
L'educació com a motor de qualsevol política pública.
La promoció de la cultura com a generador de riquesa social.
La preservació del nostre patrimoni històric per a conèixer el present i projectarnos cap al futur.
La mobilitat com un dret universal (de i per a totes les persones) i catalitzador
de molts altres drets de ciutadania fonamentals en tant que possibilita anar a
treballar, a estudiar, a practicar esport, a gaudir del temps lliure, a accedir a
espais culturals, etc.

A. Modalitat oberta: hi pot participar tothom que compleixi les condicions exigides
en aquestes bases.
En aquesta modalitat hi ha les categories, que són les següents:
a.1) Relat lliure
-

L’extensió no pot ser superior als 3.500 caràcters.
Fet o història, real o fictícia, que tingui com a eix o escenari el
servei públic que presta TMB, (metro, bus, Funicular de Montjuïc,

-

Telefèric de Montjuïc i Barcelona Bus Turístic). Per exemple: pot
parlar de l'experiència amb la pandèmia, destacant alguna cosa positiva
que has après en aquest viatge per la vida en temps de pandèmia o bé
anomenar la persona que tens més ganes d’abraçar en temps de
pandèmia i la línia que t’hi acosta.
Cada participant pot enviar amb tants relats inèdits com vulgui dins de
les dates del concurs.

Menció especial, Relat Lliure
- Dintre de la categoria Relat Lliure, el jurat podrà premiar el millor relat,
participant, que tracti alguns dels valors de la Fundació TMB
a.2) Conte Infantil
-

L'extensió no pot ser superior als 3.500 caràcters.
Conte, història real o fictícia.
La temàtica ha de tenir un caràcter literari inspirat en:
o 100 anys de la Xarxa de Bus, envia una felicitació a Bus i
celebra amb TMB el seu aniversari.
Per pujar el relat, al formulari ha d’estar emplenat amb el nom del nen.
(sense cognoms), l’escola i l’edat.
Cada participant pot enviar amb tants relats inèdits com vulgui dins de
les dates del concurs.

a.3) Tuitrelat
-

-

Publica un relat escrit en un tuit (màxim 280 caràcters)
Ha d’incloure l’etiqueta #relatsTMB2021
Poden incloure imatges o altres recursos permesos per la xarxa social
Seguir el perfil de Twitter de TMB @TMB_Barcelona (opcional)
Dins el tuit relat hi ha de de constar una menció al perfil de Twitter
@TMB_Barcelona
La temàtica ha de tenir un caràcter literari inspirat en:
o Escriu un relat, en format de tuit, anomenant la persona que
tens més ganes d’abraçar en aquests temps de pandèmia i
quin transport de TMB t’hi acosta.
o Ha d'aparèixer en algun moment algun transport o escenari de
TMB: Metro, Bus, Barcelona Bus Turístic, Telefèric de Montjuïc
i/o Funicular de Montjuïc.
Cada participant pot participar amb tants Tweets inèdits com vulgui dins
de les dates del concurs.

a.4) Instarelat
-

Pujar una imatge a Instagram
La temàtica ha de tenir un caràcter literari inspirat en:
o Publicar una fotografia on ha d’aparèixer algun transport o
escenari de TMB: Metro, Bus, Barcelona Bus Turístic,
Telefèric de Montjuïc i/o Funicular de Montjuïc i anomenar la
persona que tens més ganes d’abraçar en temps de
pandèmia.

o

-

-

Ha d'aparèixer en algun moment algun transport o escenari de
TMB: Metro, Bus, Barcelona Bus Turístic, Telefèric de Montjuïc
i/o Funicular de Montjuïc.
Ha d’incloure el hashtag #relatsTMB2021
L’usuari ha de mencionar el perfil d’Instagram @tmb_bcn dins el
comentari que acompanya la imatge. Ser seguidor de l’Instagram de
TMB @tmb_bcn (Opcional)
Cada participant pot enviar tantes imatges inèdites com vulgui dins de
les dates del concurs.
El perfil d’instagram del usuari participant ha d’estar en obert, fins a
l’entrega de premis.
Les imatges han de ser originals.
No es poden presentar fotografies amb retrats o cares parcials de
persones.
Qualsevol queixa sobre un usuari que aparegui a la fotografia sense
consentiment, la participació serà desqualificada del concurs.
No s’acceptaran fotografies que vulnerin les situacions i
restriccions imposades per la Covid-19.

a.5) ÀudioRelat
-

-

Pujar un relat en forma d’àudio al web Relats Curts
La temàtica ha de tenir un caràcter literari inspirat o explicant una
història referent a:
o Explica, en format de àudio, anomenant la persona que tens
més ganes d’abraçar en aquests temps de pandèmia i quin
transport de TMB t’hi acosta.
o Ha d'aparèixer en algun moment algun transport o escenari de
TMB: Metro, Bus, Barcelona Bus Turístic, Telefèric de Montjuïc
i/o Funicular de Montjuïc.
La durada ha de ser com a màxim d’un minut.
El relat s’haurà d’enviar en les especificacions tècniques descrites al
web
Participar en aquesta categoria dona per entès que: les veus,
música o efectes de so, presentats com a participació, estan lliures
de drets.

B. Modalitat restringida: únicament hi poden participar els treballadors de
qualsevol de les societats del Grup TMB.
b.1) Relat lliure treballador

-

L’extensió no pot ser superior als 3.500 caràcters.
Fet o història, real o fictícia, que tingui com a eix o escenari el
servei públic que presta TMB, (metro, bus, funicular de Montjuïc,
Telefèric de Montjuïc i Barcelona Bus Turístic). Per exemple: pot
parlar de l'experiència amb la pandèmia, destacant alguna cosa
positiva que has après en aquest viatge per la vida en temps de
pandèmia o bé anomenar la persona que tens més ganes d’abraçar
en temps de pandèmia i la línia que t’hi acosta.

-

Cada participant pot enviar amb tants relats inèdits com vulgui dins de
les dates del concurs. Cada participant pot participar amb tants relats
inèdits com vulgui dins de les dates del concurs.
Els relats presentats en aquesta categoria també es podran presentar a
la categoria Relat Lliure.

Els relats es poden presentar en català o en castellà.
Els relats de la categoria “Relat lliure”, “Relat Treballador” i “Conte Infantil”
(en modalitat oberta) s’han d’enviar a través del lloc web
www.relatscurts.tmb.cat.
Els participants rebran un correu electrònic comunicant la recepció dels relats i la
seva publicació al lloc web esmentat.
Els relats de la categoria “Relat lliure” (en modalitat restringida per a
treballadors) s’han d’enviar a través del lloc web, www.relatscurts.tmb.cat, els
participants rebran un correu electrònic comunicant la recepció dels relats i la
seva publicació al lloc web esmentat. Els relats en aquesta categoria
restringida, s’hauran d’enviar, si es possible amb el email corporatiu
tmb.cat, registrat prèviament a JoTMBé. A més, hauran d’enviar un email a la
direcció contacta@tmb.cat, confirmant el seu número de treballador de TMB,
nom i cognom per tal de verificar que son treballadors.
Els participants de les categories “Tuitrelat” i “Instarelat” han de publicar els
relats als seus comptes personals oberts de Twitter o Instagram.
TMB no es compromet a compartir cap publicació ni de Twitter ni d’Instagram de
les participacions en el concurs.
La participació en aquest concurs és gratuïta i no exigeix la compra de cap
producte o adquisició de servei.
La validació del títol és indispensable per accedir a la xarxa de metro o
d’autobusos, o qualsevol transport operat per TMB.
Els concursants de la modalitat oberta poden participar en totes les categories
d’aquesta modalitat i el nombre de vegades que vulguin, sempre que la obra
sigui inèdita i no hagi estat presentada en edicions anteriors del mateix concurs.

4. Registre
Per participar en aquest concurs, en la categoria Conte Infantil, Relat Lliure en
modalitat oberta i restringida, o la categoria ÀudioRelat, cal emplenar totes les dades
del formulari que hi ha a l’apartat “Registra’t” del lloc web www.relatscurts.tmb.cat.
Per participar i resultar finalista o guanyador a les categories Tuitrelat i Instarelat, cal
estar registrat en JoTMBé. Una vegada seleccionat com a finalista d’aquestes
categoria es demanà, per missatge directe, el email registrat a JoTMBé per poder
donar el premi.

Els participant es comprometen amb la seva participació que, les dades facilitades són
completes i veraces i han de mantenir-les actualitzades.
5. Contingut dels relats, àudios i de les imatges
Els relats, àudios i les imatges han de complir els requisits següents:
a) Han de ser conformes a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons usos i costums
i han de respectar els drets de les minories, dels menors d’edat i de les
persones amb qualsevol tipus de discapacitat.
b) No poden vulnerar o danyar la sensibilitat de les persones o incitar a conductes
de caràcter violent, sexual, discriminatori, antireligiós, ser contraris als usos
socials ni utilitzar un llenguatge groller o inapropiat.
c) No han de ser contraris al bon nom, prestigi o imatge de TMB ni els seus
transports, ni ser un mitjà publicitari per a productes o serveis de tercers.
d) Han de complir la legalitat vigent i, per tant, no poden vulnerar, entre d’altres,
els drets de tercers, especialment els de propietat intel·lectual, l’honor, la
intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades
personals de tercers i a les obligacions derivades de l’ús de les noves
tecnologies i de les comunicacions comercials.
e) Han de ser creacions originals dels participants i, per tant, els relats, àudios i
les imatges no poden ser una còpia parcial o total d’altres.
f) Per a la captació, la reproducció i la publicació de la imatge de les persones
que apareguin a les fotografies i a la resta de material audiovisual utilitzat en
aquest concurs els participants han d’obtenir-ne les autoritzacions
corresponents.
g) L’ús de qualsevol dada personal de tercers (nom, cognoms, etc.) requereix
tenir el consentiment de l’afectat.
h) La participació en qualsevol categoria estarà subjecta a no interferir o
vulnerar les restriccions establertes el Covid-19. Per la qual cosa, no
s’acceptarà cap participació que faci ús d’aquest tema sense respecte.
6. Jurat, selecció dels finalistes i dels guanyadors
El jurat del concurs estarà format per tres membres següents:
-

Membre de Plataforma Editorial.
Jordi Muñoz i Burzon, director de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.
Santiago Torres, director de Comunicació de TMB.
Membre del equipo de Barcelona Bus Turístic y Telefèric de Montjuïc.

Per causes alienes a TMB, els membres del jurat poder ser modificats abans de la
selecció dels finalistes.
Els membres del jurat designaran els relats finalistes de les categories, Relat lliure,
Conte Infantil, Relat lliure Treballador, Instarelat. TweetRelat i ÀudioRelat. D’entre els
finalistes es triaran els guanyadors, els quals es donaran a conèixer el mateix dia de la
celebració de l’acte de lliurament de premis i posteriorment es publicaran al lloc web
www.relatscurts.tmb.cat.
A partir de juny, el jurat farà pública la llista de finalistes a través del lloc web
www.relatscurts.tmb.cat.

No obstant el que s’ha exposat anteriorment, en les categories de Relat lliure
(d’ambdues modalitats) i ÀudioRelat, TMB contactarà, a través de correu electrònic,
amb els participants que hagin estat seleccionats com a finalistes, per comunicar-los
aquesta condició.
En les categories Tuitrelat i Instarelat, TMB es reserva el dret a contactar amb els
seleccionats com a finalistes a través de la xarxa social que correspongui, segons els
cas (Twitter o Instagram), o bé a través de correu electrònic per posar-se en contacte
amb el guanyador a través de Twitter o Instagram, fent una menció o enviant un
missatge directe, o per les vies al seu abast que consideri oportunes, per informar el
guanyador.
Els finalistes hauran de respondre a les comunicacions per xarxa social en un termini
de 72 hores per poder verificar les seves dades registrades i poder entregar el premi
conforme aquestes bases.
En qualsevol cas, si TMB no pot contactar amb els finalistes o guanyadors,
l’organització queda lliure de qualsevol responsabilitat i en pot escollir un altre finalista
o guanyador o inclús, declarar desert el premi.
El nombre de finalistes designats pel jurat serà el següent:
- Categoria “Relat lliure”, modalitat oberta
10 finalistes
- Categoria “ Conte Infantil”
20 finalistes
- Categoria “TweetRelat”
5 finalistes
- Categoria “InstaRelat”
5 finalistes
- Categoria “Audiorelat”
5 finalistes
- Categoria “Relat lliure”, modalitat Treballador
5 finalistes
Per l’elecció dels finalistes es tindrà en compte els següents punts:
- Complir les requisits de la temàtica de cada categoria
- Qualitat narrativa
- Originalitat

7. Premis
a) Modalitat oberta
Relat lliure
✓

1r premi, dotat amb:
- Un viatge per a dues persones a Madrid
- El viatge només inclou bitllets d’anada i tornada Barcelona- Madrid Barcelona en classe turista.
- 2 nits d’hotel de 4 estrelles amb habitació doble en règim d’allotjament i
esmorzar.
- Matrícula gratuïta a un videocurs en directe de 20h de durada de l’Escola
d’Escriptura i lot de Llibres – Ateneu
- Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura.
- Dues invitacions per al festival Grec 2021
- Dues invitacions per al Telefèric de Montjuïc.

✓

2n premi, dotat amb:
- Dues invitacions per al festival Grec 2021
- Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura.
- Dues invitacions per al Telefèric de Montjuïc.

Conte infantil
El millor relat del tram de 8 a 12 anys i el tram de 13 a 17 anys, serà il·lustrat
com a conte infantil.
Per al tram d’edat entre 8 i 12 anys
✓

1r premi, dotat amb:
- Llibre il·lustrat
- Pack familiar per al parc d’atraccions el Tibidabo
- Pack familiar per al Zoo de Barcelona
- Quatre invitacions per al Telefèric de Montjuïc.

✓

2n premi, dotat amb:
- Pack familiar per al parc d’atraccions el Tibidabo
- Pack familiar per al Zoo de Barcelona
- Quatre invitacions per al Telefèric de Montjuïc

Per al tram d’edat entre 13 i 17 anys
✓

1r premi, dotat amb:
- Llibre il·lustrat
- Pack familiar per al parc d’atraccions el Tibidabo
- Pack familiar per al Zoo de Barcelona
- Quatre invitacions per al Telefèric de Montjuïc.

✓

2n premi, dotat amb:
- Pack familiar per al parc d’atraccions el Tibidabo
- Pack familiar per al Zoo de Barcelona
- Quatre invitacions per al Telefèric de Montjuïc

TuitRelat
✓

1r premi, dotat amb:
- Tauleta o similar
- Matrícula gratuïta al curs virtual Exprés Narrativa de l’Escola d’Escriptura
- Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura
- Dues invitacions per al festival Grec 2021
- Dues invitacions per al Telefèric de Montjuïc.

✓

2n premi, dotat amb:
- Dues invitacions per al festival Grec 2021
- Dues invitacions per al Telefèric de Montjuïc.
- Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura

InstaRelat
✓

1r premi, dotat amb:
Tauleta o similar

✓

Matrícula gratuïta al curs virtual Exprés Narrativa de l’Escola d’Escriptura
Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura
Dues invitacions per al festival Grec 2021
Dues invitacions per al Telefèric de Montjuïc.

2n premi, dotat amb:
- Dues invitacions per al festival Grec 2021
- Dues invitacions per al Telefèric de Montjuïc.
- Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura

ÀudioRelat
✓

1r premi, dotat amb:
Auriculars airPods o similar
Matrícula gratuïta al curs virtual Exprés Narrativa de l’Escola d’Escriptura
Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura
Dues invitacions per al festival Grec 2021
Dues invitacions per al Telefèric de Montjuïc.

✓

2n premi, dotat amb:
- Dues invitacions per al festival Grec 2021
- Dues invitacions per al Telefèric de Montjuïc.
- Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura

b) Modalitat restringida
Relat Lliure treballadors
✓

1r premi, dotat amb:
Experiència cap de setmana per a dues persones o similar
Matrícula gratuïta a un videocurs en directe de 20h de durada de l’Escola
d’Escriptura i lot de Llibres – Ateneu
Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura.
Dues invitacions per al festival Grec 2021
Dues invitacions per al Telefèric de Montjuïc.

✓

2n premi, dotat amb:
- Dues invitacions per al festival Grec 2021
- Dues invitacions per al Telefèric de Montjuïc.
- Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura

c) Premis extres
✓

Premi al relat més votat
- Ebook o llibre electrònic o similar

✓

Sorteig entre tots els usuaris votats del Relat Lliure o Conte infantil
- Ebook o llibre electrònic similar

✓

Sorteig diari entre tots els usuaris votats del Relat Lliure o Conte Infantil
- Entrades dobles Telefèric

✓

Menció especial Civisme - Relat Lliure
- Lot de Llibres

✓

Als 30 finalistes de les categories Relat Lliure, Relat Lliure treballadors,
InstaRelat, TuitRelat, designats pel jurat se’ls obsequiarà amb:
- 5% de dte. en la matrícula de tots els cursos

8. Condicions dels premis
Els premis no són bescanviables per diners ni per altres articles.
TMB no es fa responsable dels defectes de funcionament o desperfectes o
deteriorament dels productes un cop lliurats als guanyadors. Aquestes reclamacions
s’han d’adreçar al fabricant del producte o al prestador del servei en què consisteixi el
premi.
Els viatges estan subjectes a les condicions de l’agència de viatges, i TMB no és
responsable de les possibles cancel·lacions, variacions o incidències que puguin
sorgir, en relació amb les quals els guanyadors s’han d’adreçar a l’agència de viatges.
Si per causes alienes a la seva voluntat TMB no pot disposar dels premis esmentats,
en lliurarà d’altres del mateix valor o superior.
Les persones que estiguin incloses a la llista de finalistes han d’assistir a l’acte públic
de lliurament de premis. Després de l’acte de lliurament i, sense perjudici d’haver
comunicat públicament la condició de guanyador a una persona, TMB verificarà les
seves dades identificatives a l’efecte de fer el lliurament del premi. Qualsevol falsedat
o contradicció en les dades és motiu per desqualificar el guanyador, cas en el qual el
premi queda desert.
En cas que alguna de les persones premiades no vulgui o no pugui acceptar el premi o
no assisteixi a l’acte de lliurament de premis, TMB es reserva el dret de declarar desert
el premi en qüestió. Igualment, també es pot declarar desert un premi quan TMB no
pugui posar-se en contacte amb la persona premiada a través de les dades que li hagi
facilitat en el moment d’inscriure’s al concurs.
Els guanyadors poden gaudir dels premis d’acord amb les seves condicions
d’utilització i dins del termini de vigència.
Els premis només inclouen els productes o els serveis que s’indiquen expressament.
Des del moment en què un guanyador rebi un premi que consisteixi en un viatge,
disposa d’un termini de 60 dies per fer directament amb l’agència de viatge tots els
tràmits per fixar les dates del viatge i TMB no intervindrà en aquests tràmits, que tenen
les condicions següents:
- Els bitllets de tren són en classe turista i estan subjectes a disponibilitat a la classe
de reserva especificada per a accions promocionals. Les dates poden d’estar
compreses durant la realització de la fira del llibre de Madrid del 2021, poden
excloure ponts, períodes festius i temporada alta exclosos. L’estada a l’hotel és en
habitació doble en règim d’allotjament.
Les dates i els horaris dels cursos impartits per l’Escola d’Escriptura són els que
estableix al seu programa per al que resta de l’any 2021.
Els participants, de la modalitat Conte Infantil, que resultin guanyadors o finalistes i
hagin de rebre un premi, la persona major d’edat, tutor del menor, registrada al
JoTMBé o no, hauran de presentar un document acreditatiu del menor, que pugui

validar que és l’autor del relat. TMB es posarà en contacte amb els finalistes per
demanar aquestes dades.

9. Fiscalitat dels premis
De conformitat amb la normativa vigent, el guanyador del premi ha d’integrar la
valoració del premi a la base imposable general de la declaració de l’IRPF de l’exercici
fiscal corresponent, més l’ingrés a compte que TMB hagi efectuat.

10. Acte de lliurament dels premis
Els guanyadors del concurs es donaran a conèixer en l’acte de lliurament de premis.
L’hora i el lloc de celebració d’aquest acte es publicaran a l’apartat “Guanyadors” del
lloc web www.relatscurts.tmb.cat i també es comunicaran als finalistes per mitjà de
correu electrònic o telèfon de contacte.
Els premis seran lliurats exclusivament a la ciutat de Barcelona en l’acte que
s’organitzi amb aquesta finalitat, al qual és imprescindible l’assistència dels finalistes,
sense que puguin delegar en cap altra persona. Els que no hi assisteixin no obtindran
cap dels premis que puguin correspondre’ls.
Totes les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció per l’assistència dels
guanyadors a l’acte de lliurament de premis seran a càrrec seu.
11. Drets d’imatge
Els finalistes autoritzen TMB perquè el seu nom i cognoms puguin ser publicats al web
d’aquest concurs i que la seva imatge pugui ser captada durant l’acte de lliurament de
premis i pugui ser reproduïda i publicada a través de qualsevol mitjà, incloent-hi
Internet, per a la gestió d’aquest concurs o de noves edicions, així com d’altres
campanyes publicitàries o promocions o qualsevol altra activitat relacionada amb els
serveis que presta TMB, i sense que aquesta autorització els confereixi el dret a rebre
cap tipus de remuneració.
12. Drets de propietat intel·lectual
La mera participació en aquest concurs comporta la cessió a favor de TMB dels
següents drets d’explotació dels relats:
a) Dret de reproducció: Qualsevol forma de fixació directa o indirecta, temporal o
permanent, que permet la comunicació i l’obtenció de còpies per qualsevol
suport material o immaterial, per qualsevol mitjà, ja sigui en edició paper o
digital, per qualsevol format, com a simple text, llibre, revista, periòdic, nota,
cartell, pòster, banderoles de TMB, oppis de Metro i d’autobús, vinilat dels
autobusos i dels metros de TMB, etc.
b) Dret de distribució: la posada a disposició del públic mitjançant lliurament
gratuït d’exemplars.
c) Dret de comunicació pública: la posada a disposició del públic sense lliurament
d’exemplars, per qualsevol procediment amb cables o sense, de tal forma que
qualsevol persona pugui accedir a l’obra des de qualsevol lloc i en qualsevol
moment que triï, incloent-hi la projecció al canal Mou TV i la publicació a

internet, intranet de TMB i els perfils de TMB a YouTube, Facebook, Twitter o
Instagram.
d) Dret de transformació: Qualsevol forma de sincronització, la traducció a
qualsevol idioma i l'explotació de les obres que es derivin.
Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i per un període de cinc
anys, amb caràcter no exclusiu i sense perjudici del reconeixement als autors dels
drets morals que els corresponen.
13. Legislació aplicable
Aquest concurs es regeix per la normativa espanyola i la de la Comunitat Autònoma de
Catalunya que sigui aplicable, així com per aquestes bases.

14. Responsabilitat i garanties
Els participants són responsables dels danys i perjudicis que causin a tercers derivats
de la seva participació en aquest concurs, amb total indemnitat per a TMB. També són
responsables dels danys i perjudicis que causin a TMB i a llurs empleats.
Amb l’enviament del relat o la imatge, el participant garanteix que n’és l’autor i que
l’obra o prestació protegida és original i inèdita, que està lliure de qualsevol càrrega o
gravamen i que no està subjecta a contractes, cessions o llicències a favor de tercers.

15. Exoneració de responsabilitat
TMB no es fa responsable:
a) Dels accidents, els incidents i altres conseqüències que puguin patir els
participants ni dels que aquests participants puguin causar a tercers derivats
del concurs.
b) Dels danys i els perjudicis que els participants ocasionin per la seva actuació
en el concurs, especialment els derivats de l’incompliment d’aquestes bases,
de les instruccions i les recomanacions donades per TMB o de la normativa
vigent (Llei de propietat intel·lectual, Llei orgànica de protecció del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Llei orgànica de
protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable).
c) De les sancions, les indemnitzacions i qualsevol tipus de pagament derivat de
l’actuació dels participants.
d) Dels problemes d’accés, disponibilitat i funcionament d’Internet i en especial del
correu electrònic i dels portals a través dels quals es desenvolupa el concurs.
16. Reserves i limitacions
-

TMB es reserva el dret a anul·lar o suspendre el concurs, o bé a canviar-ne
algunes condicions si per qualsevol causa aliena a la seva voluntat no pot
garantir el desenvolupament normal del concurs.
TMB desqualificarà del concurs els participants que hagin facilitat dades
errònies o falses o que presentin qualsevol irregularitat, o els que no compleixin
les condicions de participació.
TMB descartarà aquelles inscripcions que siguin abusives o fraudulentes.

-

TMB no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels
participants. Per tant, si les dades no són correctes o estan incompletes, TMB
queda exempta de tota responsabilitat pel fet de no poder contactar amb els
finalistes o guanyadors, segons correspongui.

17. Acceptació de les bases
La simple inscripció en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases, de les
instruccions i altres comunicacions o recomanacions que TMB faci als participants i del
compliment de les condicions d’ús dels portals a través dels quals es desenvolupa el
concurs, així com de tota la normativa vigent. Qualsevol incompliment dona lloc a la
desqualificació del participant i, per tant, al fet que aquest participant no pugui rebre
cap dels premis que, si s’escau, li puguin correspondre, sense perjudici de les accions
legals que es puguin exercir contra l’infractor. També dona lloc al dret de TMB a no
publicar o retirar el relat d’aquest participant infractor.
Barcelona, 31 de març 2021

