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BASES REGULADORES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC A INSTAGRA M  
CLIMA?» ( #ECTAdapt ) 
 
1. Objecte 
 
El concurs fotogràfic «Què li passa, al clima?»
fotografies amb l’etiqueta #ECTAdapt
tinguin com a motiu el canvi climàtic a l’Espai Català Transfronterer (comarques de Girona i 
departament dels Pirineus Orientals).
 
El concurs es desenvolupa com a eina de sensibilització en el mar
transfronterera «ECTAdapt. Contribuir a l’adaptació de l’
esperats del canvi climàtic»1 i està organitzat per la Diputació de Girona.
 
Es realitzarà una edició del concurs 
primavera i estiu. 
 
2. Termini 
 
Els períodes del concurs són els següents:
 

- Hivern: de l’1 de gener de 2018 al 31 de març de 2018, ambdós 
- Primavera: de l’1 d’abril de 2018 al 30 de juny de 2018, ambdós inclosos.
- Estiu: de l’1 de juliol de 2018 al 30 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
- Tardor: de l’1 d’octubre de 201

 
No s’admetran a concurs fotografies publicades amb l’etiqueta 
fora d’aquests terminis. 
 
3. Marc del concurs 
 

Marc conceptual: El tema de les fotografies és el 
les fotografies pot ser:

- Els impactes climàtics
precipitació extrema, pujada del nivell del mar, sequeres i escassetat d’aigua, 
tempestes, canvis en el patró de nivació, etc.)

- Les conseqüències d’aquests
la salut, l’agricultura, el turis
i els edificis, l’aigua, l’energia
inundacions, esllavissades, etc. 

                                                 
1 Més informació del projecte «ECTAdapt
http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=1228&nivellId=464&taulaDocFiltreCategoria=0&cid=155081&categoriaId=6
http://www.cilma.cat/?p=184653/ 
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BASES REGULADORES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC A INSTAGRA M  

Què li passa, al clima?» consisteix en la publicació a la xarxa Instagram 
#ECTAdapt i amb el nom del municipi on s’hagi 

tinguin com a motiu el canvi climàtic a l’Espai Català Transfronterer (comarques de Girona i 
departament dels Pirineus Orientals). 

El concurs es desenvolupa com a eina de sensibilització en el marc del projecte de cooperació 
Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes 
i està organitzat per la Diputació de Girona. 

edició del concurs a Instagram per a cada estació de l’any: 

els següents: 

: de l’1 de gener de 2018 al 31 de març de 2018, ambdós inclosos.
: de l’1 d’abril de 2018 al 30 de juny de 2018, ambdós inclosos.

de l’1 de juliol de 2018 al 30 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
: de l’1 d’octubre de 2018 al 31 de desembre de 2018, ambdós inclosos.

No s’admetran a concurs fotografies publicades amb l’etiqueta #ECTAdapt

tema de les fotografies és el canvi climàtic i l’adaptació
les fotografies pot ser: 

imàtics (fenòmens climàtics extrems, onades de calor, onades de fred, 
tació extrema, pujada del nivell del mar, sequeres i escassetat d’aigua, 

tempestes, canvis en el patró de nivació, etc.). 
conseqüències d’aquests impactes sobre el paisatge, la flora i la floració, la fauna, 

la salut, l’agricultura, el turisme, el litoral i els sistemes costaners, la muntanya, la ciutat 
i els edificis, l’aigua, l’energia; plagues i espècies invasores, riscos naturals, incendis, 
inundacions, esllavissades, etc.  

ECTAdapt» a:  
http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=1228&nivellId=464&taulaDocFiltreCategoria=0&cid=155081&categoriaId=6
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BASES REGULADORES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC A INSTAGRA M  «QUÈ LI PASSA, AL 

a la xarxa Instagram de 
on s’hagi pres la fotografia que 

tinguin com a motiu el canvi climàtic a l’Espai Català Transfronterer (comarques de Girona i 

c del projecte de cooperació 
ransfronterer als efectes 

cada estació de l’any: tardor, hivern, 

inclosos. 
: de l’1 d’abril de 2018 al 30 de juny de 2018, ambdós inclosos. 

de l’1 de juliol de 2018 al 30 de setembre de 2018, ambdós inclosos. 
, ambdós inclosos. 

#ECTAdapt a la xarxa Instagram 

canvi climàtic i l’adaptació. El motiu de 

(fenòmens climàtics extrems, onades de calor, onades de fred, 
tació extrema, pujada del nivell del mar, sequeres i escassetat d’aigua, 

impactes sobre el paisatge, la flora i la floració, la fauna, 
litoral i els sistemes costaners, la muntanya, la ciutat 

plagues i espècies invasores, riscos naturals, incendis, 

http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=1228&nivellId=464&taulaDocFiltreCategoria=0&cid=155081&categoriaId=6 
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- Exemples d’accions d’adaptació
recursos, accions de prevenció de riscos naturals, sistemes de reg del jardí amb aigua 
de pluja o depurada, cordons dunars per evitar 
refrigeració d’edificis, zones d’ombra, etc.). 
 

- Marc temporal: Es poden presentar fotografies 
tinguin relació amb l’objecte del concurs
data d’inici del concurs (per exemple: 
dels rius en anys precedents, etc.). En el cas de fotografies antigues, 
l’any en els comentaris, i seran considerades i valorades d’acord amb el període vigent en el 
moment de la tramesa. No obstant
posterioritat a la data de finalització dels terminis.

 
- Marc territorial: Les fotografies presentades amb 

en l’Espai Català Transfronterer (comarques de Girona i 
Les fotografies s’han d’etiquetar amb 
municipi on s’hagi pres la fotografia.

 
4. Forma de participació 
Per participar en el concurs s’ha de tenir un compte a la xarxa social Instagram
públic, i s’han de respectar les condicions d’aquesta xarxa (
mateix, el fet d’etiquetar la fotografia amb l’etiqueta 
bases del concurs. 
 
La participació és gratuïta. 
 
No es limita el nombre de fotografies presentades per participant, i no es tindran en compte les 
valoracions ni els comentaris d’altres usuaris sobre les fotografies que participin al concurs. 
 
Cada participant ha de publicar la fotografia o le
usuari. 

 
En el cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs requereix tenir el 
consentiment dels pares o tutors legals per fer
 
Per optar als premis cal ser seguidor a Instag

 
Cada fotografia ha de tenir les etiquetes 
També pot tenir altres etiquetes o comentaris que la puguin descriure, que l’expliquin o que puguin 
fer-la més interessant, divulgativa, pedagò
a la fotografia. 
 
Es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació d’aquestes 
bases sempre que compleixin l’objecte, el termini i el marc del concurs, i sempre
comentaris s’indiqui el lloc i data de la fotografia.

 
El jurat tindrà la facultat de rebutjar les fotografies 
obscens o que continguin dades 
que siguin discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social.

                                                 
2  L’adaptació vol dir prevenir, lluitar i estar preparats pe
un territori menys vulnerable i més autosuficient i resilient.
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accions d’adaptació2 per reduir aquests impactes (per exemple
recursos, accions de prevenció de riscos naturals, sistemes de reg del jardí amb aigua 
de pluja o depurada, cordons dunars per evitar l’erosió de la platja, tancaments i 
refrigeració d’edificis, zones d’ombra, etc.).  

presentar fotografies actuals o fotografies antigues, sempre 
relació amb l’objecte del concurs. S’entén per fotografies antigues

data d’inici del concurs (per exemple: la nevada del 2010, les llevantades del 2008, 
ls rius en anys precedents, etc.). En el cas de fotografies antigues, 

l’any en els comentaris, i seran considerades i valorades d’acord amb el període vigent en el 
. No obstant això, no s’admetran fotografies 

posterioritat a la data de finalització dels terminis. 

: Les fotografies presentades amb l’etiqueta #ECTAdapt han d’haver estat fetes 
en l’Espai Català Transfronterer (comarques de Girona i departament dels Pirineus Orienta
Les fotografies s’han d’etiquetar amb l’etiqueta del projecte #ECTAdapt

on s’hagi pres la fotografia. 

Per participar en el concurs s’ha de tenir un compte a la xarxa social Instagram
públic, i s’han de respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms
mateix, el fet d’etiquetar la fotografia amb l’etiqueta #ECTAdapt implica que 

No es limita el nombre de fotografies presentades per participant, i no es tindran en compte les 
valoracions ni els comentaris d’altres usuaris sobre les fotografies que participin al concurs. 

Cada participant ha de publicar la fotografia o les fotografies a la xarxa Instagram mitjançant el seu 

En el cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs requereix tenir el 
dels pares o tutors legals per fer-ho. 

Per optar als premis cal ser seguidor a Instagram d’@ECTAdapt. 

Cada fotografia ha de tenir les etiquetes #ECTAdapt i #[nom del municipi 
tenir altres etiquetes o comentaris que la puguin descriure, que l’expliquin o que puguin 

la més interessant, divulgativa, pedagògica o divertida. És preferible posar com a mínim un títol 

Es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació d’aquestes 
bases sempre que compleixin l’objecte, el termini i el marc del concurs, i sempre
comentaris s’indiqui el lloc i data de la fotografia. 

El jurat tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que siguin ofensius, difamatoris, 
 de caràcter personal que no poden ser comunicade

que siguin discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social. 

L’adaptació vol dir prevenir, lluitar i estar preparats per als impactes climàtics i les seves conseqüències
un territori menys vulnerable i més autosuficient i resilient. (Vegeu l’annex 2.) 
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per reduir aquests impactes (per exemple, estalvi de 
recursos, accions de prevenció de riscos naturals, sistemes de reg del jardí amb aigua 

erosió de la platja, tancaments i 

antigues, sempre que 
fotografies antigues les anteriors a la 

llevantades del 2008, el cabal 
ls rius en anys precedents, etc.). En el cas de fotografies antigues, caldrà especificar-ne 

l’any en els comentaris, i seran considerades i valorades d’acord amb el període vigent en el 
, no s’admetran fotografies presentades amb 

han d’haver estat fetes 
epartament dels Pirineus Orientals). 

#ECTAdapt i amb el nom del 

Per participar en el concurs s’ha de tenir un compte a la xarxa social Instagram amb un perfil 
http://instagram.com/legal/terms). Així 

implica que l’autor accepta les 

No es limita el nombre de fotografies presentades per participant, i no es tindran en compte les 
valoracions ni els comentaris d’altres usuaris sobre les fotografies que participin al concurs.  

s fotografies a la xarxa Instagram mitjançant el seu 

En el cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs requereix tenir el 

 on hagi estat presa]. 
tenir altres etiquetes o comentaris que la puguin descriure, que l’expliquin o que puguin 

gica o divertida. És preferible posar com a mínim un títol 

Es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació d’aquestes 
bases sempre que compleixin l’objecte, el termini i el marc del concurs, i sempre que en els 

que siguin ofensius, difamatoris, 
que no poden ser comunicades, així com els 

que siguin discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 

ls impactes climàtics i les seves conseqüències, i aconseguir 
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La participació al concurs mitjançant l’etiqueta 
socis del projecte facin ús de les fotografies presentades en accions de difusió i sensibilització 
del projecte «ECTAdapt» i del mateix concurs.
 

Pel fet de participar en el concurs 
- Que ha fet la fotografia 
- Que la fotografia no té cap contingut ni 

ofensiu, incendiari o difamatori.
- Que té les autoritzacions legalment necessàries de les persones i e

aparèixer de forma recognoscible.
 
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com 
de les decisions interpretatives del jurat.
 
5. Premis 
 
El jurat escollirà, segons aquestes bases
(vegeu la base 1). Per tant, hi haurà 
 
- Guanyador/a per estació: La millor fotografia 

una càmera termogràfica per al dispositiu mòbil
similar i d’igual valor —vegeu l’a
hivern, primavera i estiu). 
 

- Primer/a finalista per estació: La segona millor fotografia 
guanyarà una motxilla amb carregador solar, USB i bossa d’aigua de 2 litres
uns 100 € (o un dispositiu similar i d’igual valor).

 
- Segon/a finalista per estació: La tercera millor fotografia 

guanyarà una estació meteorològica digital i exterior
similar i d’igual valor). 

 
L’atorgament dels premis als guanyadors 
Diputació de Girona que s’anunciarà als mitjans de comunicació i als premiats.
 
En aquest acte s’entregarà a la millor de les quatre fotografiesguanyadores
consistent en un lot de productes de quilòmetre 0 i ecològics de l’Espai Català Transfronterer 
(ECT) valorat en uns 100 €. 
 
6. Jurat i criteris de valoració 
 
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que 
incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.
 
El jurat estarà format per un representant de cada soci del projecte 
Girona, Consell Departamental dels Pirineus Orientals i Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient de les Comarques de Girona), un tècnic expert en fotografia d’INSPAI
Imatge de la Diputació de Girona
fotografia. 
 
El jurat tindrà la facultat de triar les fotografies guanyadores
especialment: 
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La participació al concurs mitjançant l’etiqueta #ECTAdapt implica l’autorització per
ús de les fotografies presentades en accions de difusió i sensibilització 

«ECTAdapt» i del mateix concurs. 

Pel fet de participar en el concurs #ECTAdapt cada participant declara sota la seva responsabilitat:
la fotografia i que és una obra original seva. 

no té cap contingut ni cap material obscè, sexualment explícit, violent, 
ofensiu, incendiari o difamatori. 
Que té les autoritzacions legalment necessàries de les persones i e

recognoscible. 

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com 
les decisions interpretatives del jurat. 

El jurat escollirà, segons aquestes bases, les tres millors fotografies de cada estació de l’any 
). Per tant, hi haurà tres premis per cada estació (tardor, hivern, primavera i estiu):

Guanyador/a per estació: La millor fotografia a Instagram de cada estació de l’any guanyarà 
càmera termogràfica per al dispositiu mòbil , valorada en uns 300

geu l’annex 1—). Per tant, hi haurà quatre premis a l’any (tardor, 

Primer/a finalista per estació: La segona millor fotografia a Instagram de cada estació de l’any 
motxilla amb carregador solar, USB i bossa d’aigua de 2 litres

€ (o un dispositiu similar i d’igual valor). 

Segon/a finalista per estació: La tercera millor fotografia a Instagram de cada estació de l’any 
estació meteorològica digital i exterior  valorada en uns 80

L’atorgament dels premis als guanyadors i finalistes es farà en un acte públic
Diputació de Girona que s’anunciarà als mitjans de comunicació i als premiats.

En aquest acte s’entregarà a la millor de les quatre fotografiesguanyadores
tes de quilòmetre 0 i ecològics de l’Espai Català Transfronterer 

El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que 
les condicions establerts en aquestes bases. 

El jurat estarà format per un representant de cada soci del projecte «ECTAdapt
Girona, Consell Departamental dels Pirineus Orientals i Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 

rques de Girona), un tècnic expert en fotografia d’INSPAI
Imatge de la Diputació de Girona, i una persona externa a la Diputació de Girona i experta en 

El jurat tindrà la facultat de triar les fotografies guanyadores, i en la seva deliberació valorarà 
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implica l’autorització perquè els 
ús de les fotografies presentades en accions de difusió i sensibilització 

cada participant declara sota la seva responsabilitat: 

material obscè, sexualment explícit, violent, 

Que té les autoritzacions legalment necessàries de les persones i entitats que hi puguin 

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com l’acceptació 

les tres millors fotografies de cada estació de l’any 
premis per cada estació (tardor, hivern, primavera i estiu): 

Instagram de cada estació de l’any guanyarà 
, valorada en uns 300 € (o un dispositiu 

premis a l’any (tardor, 

Instagram de cada estació de l’any 
motxilla amb carregador solar, USB i bossa d’aigua de 2 litres , valorada en 

Instagram de cada estació de l’any 
valorada en uns 80 € (o un dispositiu 

i finalistes es farà en un acte públic a la seu de la 
Diputació de Girona que s’anunciarà als mitjans de comunicació i als premiats. 

En aquest acte s’entregarà a la millor de les quatre fotografiesguanyadores un premi final, 
tes de quilòmetre 0 i ecològics de l’Espai Català Transfronterer 

El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que 

ECTAdapt» (Diputació de 
Girona, Consell Departamental dels Pirineus Orientals i Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 

rques de Girona), un tècnic expert en fotografia d’INSPAI, Centre de la 
i una persona externa a la Diputació de Girona i experta en 

a deliberació valorarà 
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- L’adequació a les bases i 
- L’originalitat respecte al conjunt de fotografies presentades: 25
- La creativitat i qualitat tècnica/artística: 25

 
Les decisions preses pel jurat seran inapel·lables.
 
El jurat podrà declarar desert el concurs.
 
7. Comunicació als guanyadors
 
La Diputació de Girona es posarà en contacte amb cada persona guanyadora mitjançant el seu 
perfil a Instagram, deixant un comentari a la fotografia guanyadora, o mitjançant altres vies que 
estiguin al seu abast i que consideri oportunes (notes de premsa, xarxes socials, etc.).
 
La Diputació de Girona es posarà en contacte amb 
dades que siguin necessàries.  
 
Cada persona guanyadora disposar
la Diputació de Girona hagi fet a la fotografia
 
En cas que la persona guanyadora no respongui 
que desisteix del premi i se seleccionarà la imatge 
 
Els noms de cada persona guanyador
etc., i constarà com a persona autora de la fotografia.
 
L’atorgament dels premis a les 
Diputació de Girona que s’anunciarà als mitjans de comunicació i a
 
8. Propietat intel·lectual 
 
Les persones participants que resultin guanyadores d’algun dels premis indicats a la base 5
cedeixen expressament a la Diputació de Girona, amb caràcter gratuït i sense limitació temporal
(és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor i per 
els drets d’explotació de les fotografies premiades
intel·lectual vigent, per al seu ús en qualsevol canal,
consideri adequats, inclosa la seva explotació a la xarxa Internet, així com 
promocionals o publicitàries, o de naturalesa anàloga
 
Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o 
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació 
per a l’adequació al format de difusió i comunicació, inclosa
modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant 
gràfics com audiovisuals i multimèdia.
 
La Diputació de Girona es compromet expressament a no explotar les imatges de man
puguin vulnerar la vida privada o la reputació de les persones que hi puguin aparèixer. 
 
En conseqüència, la Diputació de Girona podrà utilitzar i cedir, tot
la persona física o jurídica que cregui convenient i sens
intel·lectual adquirits, sense que 
dret a percebre cap compensació addicional, llevat 
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L’adequació a les bases i al tema del concurs (canvi climàtic i adaptació): 50
l conjunt de fotografies presentades: 25 % 

La creativitat i qualitat tècnica/artística: 25 % 

preses pel jurat seran inapel·lables. 

El jurat podrà declarar desert el concurs. 

7. Comunicació als guanyadors  

La Diputació de Girona es posarà en contacte amb cada persona guanyadora mitjançant el seu 
, deixant un comentari a la fotografia guanyadora, o mitjançant altres vies que 

consideri oportunes (notes de premsa, xarxes socials, etc.).

La Diputació de Girona es posarà en contacte amb cada persona guanyador

disposarà d’un màxim de 30 dies per donar resposta al comentari que 
la Diputació de Girona hagi fet a la fotografia per notificar-li que ha guanyat i com 

que la persona guanyadora no respongui durant aquest període de temps
seleccionarà la imatge següent, per ordre de puntuació.

guanyadora es donarà a conèixer a través del web, les 
i constarà com a persona autora de la fotografia. 

s persones guanyadores es farà en un acte públic a la seu de la 
Diputació de Girona que s’anunciarà als mitjans de comunicació i a les persones 

que resultin guanyadores d’algun dels premis indicats a la base 5
cedeixen expressament a la Diputació de Girona, amb caràcter gratuït i sense limitació temporal
és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor i per a tot l’àmbit territorial universal

fotografies premiades, de conformitat amb la Llei de propietat 
per al seu ús en qualsevol canal, format, suport o ocasió que la Diputació 

inclosa la seva explotació a la xarxa Internet, així com 
de naturalesa anàloga, pròpies del projecte «ECTAdapt

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o 
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació 

al format de difusió i comunicació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra 
modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant 
gràfics com audiovisuals i multimèdia. 

La Diputació de Girona es compromet expressament a no explotar les imatges de man
puguin vulnerar la vida privada o la reputació de les persones que hi puguin aparèixer. 

En conseqüència, la Diputació de Girona podrà utilitzar i cedir, totalment o par
la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els drets de propietat 
intel·lectual adquirits, sense que les persones guanyadores generin cap contraprestació 

percebre cap compensació addicional, llevat del dret al premi corresponent. La utilització 
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tema del concurs (canvi climàtic i adaptació): 50 % 

La Diputació de Girona es posarà en contacte amb cada persona guanyadora mitjançant el seu 
, deixant un comentari a la fotografia guanyadora, o mitjançant altres vies que 

consideri oportunes (notes de premsa, xarxes socials, etc.). 

guanyadora i li sol·licitarà les 

d’un màxim de 30 dies per donar resposta al comentari que 
que ha guanyat i com s’ha d’identificar.  

aquest període de temps, es considerarà 
per ordre de puntuació. 

es donarà a conèixer a través del web, les xarxes socials, 

s es farà en un acte públic a la seu de la 
persones premiades. 

que resultin guanyadores d’algun dels premis indicats a la base 5 
cedeixen expressament a la Diputació de Girona, amb caràcter gratuït i sense limitació temporal 

tot l’àmbit territorial universal), 
, de conformitat amb la Llei de propietat 

format, suport o ocasió que la Diputació 
inclosa la seva explotació a la xarxa Internet, així com per a finalitats 

ECTAdapt». 

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o 
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació 

l’adaptació o qualsevol altra 
modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant 

La Diputació de Girona es compromet expressament a no explotar les imatges de manera que 
puguin vulnerar la vida privada o la reputació de les persones que hi puguin aparèixer.  

parcialment, a favor de 
e cap limitació, els drets de propietat 

cap contraprestació ni cap 
dret al premi corresponent. La utilització 
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que se’n faci no serà, en cap cas, per a ús comercial.
 
La Diputació de Girona es reserva el dret a utilitzar la resta de fotografies presentades al concurs 
amb finalitats informatives o de divulgació d’aquesta convocatòria.
 
9. Protecció de dades 
Els guanyadors del concurs, 
incorporades al fitxer de dades de la Diputació de Girona
dels resultats del concurs, d’acord amb la política de privacitat i seguretat de la Llei 
protecció de dades de caràcter personal. Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme 
l’activitat pròpia de la Diputació de Girona, i sempre 
 
Per exercir els drets d’oposició, accés, rectificació
de Girona: 

 
Presidència 
Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004
Tel. 972 185 000 
presidencia@ddgi.cat 

 
10. Altres disposicions 
 
Qualsevol circumstància o conflicte no previstos en aquestes bases els resoldrà en primera 
instància el jurat. 
 
Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri de la Diputació de 
Girona. 
 
La Diputació de Girona es reserva 
establerts en aquestes bases. 
 
La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases per part dels 
participants. 
 
El projecte «ECTAdapt» està cofinançat al 65
Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014
la zona transfronterera Espanya-França-Andorra. La 
ambientals transfrontereres mitjançant estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.
 
Le projet ECTAdapt a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fond
Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014
économique et sociale de l’espace frontalier Espagne
économiques, sociales et environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le développ
durable du territoire. 

 
 
Annex 1. Premi d’una càmera termogràfica
Es tracta d’un dispositiu de termografia compacte, compatible amb mòbils o 
que es connecta mitjançant USB i que detecta l’energia tèrmica visible i permet mesurar canvis 
subtils de temperatura i visualitza
generar vídeos tèrmics.  
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en cap cas, per a ús comercial. 

La Diputació de Girona es reserva el dret a utilitzar la resta de fotografies presentades al concurs 
amb finalitats informatives o de divulgació d’aquesta convocatòria. 

pel fet de participar, consenten que les seves dades siguin 
incorporades al fitxer de dades de la Diputació de Girona, que té com a finalitat la gestió i difusió 

acord amb la política de privacitat i seguretat de la Llei 
ades de caràcter personal. Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme 

l’activitat pròpia de la Diputació de Girona, i sempre dins dels objectius lícits de l’entitat.

oposició, accés, rectificació i cancel·lació es pot contactar amb la Diputació 

5, 17004, Girona 

Qualsevol circumstància o conflicte no previstos en aquestes bases els resoldrà en primera 

Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri de la Diputació de 

La Diputació de Girona es reserva el dret a modificar, en cas que sigui necessari, els procediments 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases per part dels 

està cofinançat al 65 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa 
Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de 

Andorra. La seva ajuda se centra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i 
ambientals transfrontereres mitjançant estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Le projet ECTAdapt a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du 
Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration 

économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités 
économiques, sociales et environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le développ

Annex 1. Premi d’una càmera termogràfica  per al dispositiu mòbil 
Es tracta d’un dispositiu de termografia compacte, compatible amb mòbils o ta
que es connecta mitjançant USB i que detecta l’energia tèrmica visible i permet mesurar canvis 

visualitzar-los a la pantalla mitjançant imatges de colors. També permet 
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La Diputació de Girona es reserva el dret a utilitzar la resta de fotografies presentades al concurs 

pel fet de participar, consenten que les seves dades siguin 
que té com a finalitat la gestió i difusió 

acord amb la política de privacitat i seguretat de la Llei orgànica de 
ades de caràcter personal. Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme 

de l’entitat. 

i cancel·lació es pot contactar amb la Diputació 

Qualsevol circumstància o conflicte no previstos en aquestes bases els resoldrà en primera 

Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri de la Diputació de 

el dret a modificar, en cas que sigui necessari, els procediments 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases per part dels 

% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa 
2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de 

centra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i 
ambientals transfrontereres mitjançant estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. 

s Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du 
2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration 

ide est concentrée sur le développement d’activités 
économiques, sociales et environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le développement 

tauletes Android i iOS, 
que es connecta mitjançant USB i que detecta l’energia tèrmica visible i permet mesurar canvis 

s a la pantalla mitjançant imatges de colors. També permet 
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Les càmeres termogràfiques tenen moltes aplicacions
llar, la seguretat personal i el món de l’art

- Millorar l’eficiència de recursos i energia
de calor en edificis, electrodomèstics i equips.

- Supervisar la salut i la seguretat de les mascotes.

- Detectar problemes en el cotxe.

- Observar la fauna silvestre.  

- Crear imatges tèrmiques artístiques mitjançant el programari existent

 
 
Annex 2. Definició del concepte d’

L’adaptació al canvi climàtic és prevenir, lluitar i estar preparats pels impactes climàtics i les seves 
conseqüències, i aconseguir així

- Exemples d’impactes al canvi climàtic
de fred, precipitació extrema, pujada del nivell del mar, sequeres i escassetat d’aigua, 
tempestes, canvis en el patró de nivació, etc

- Exemples de riscos i conseqüències dels impactes climàtics
impactes sobre el paisatge, la flora i la floració, la fauna, la salut, l’agricultura, el turisme, el 
litoral i els sistemes costaners, la muntanya, la ciutat i els edificis, l’aigua, l’energia
espècies invasores, riscos natural

- Exemples d’accions d’adaptació
climàtics i les seves conseqüències
d’espècies més adaptades a la seque
zones litorals amenaçades per la submersió marina (recuperació de cordons dunars i de 
zones humides), estalvi de recursos, accions de prevenció de riscos naturals, tancaments i 
refrigeració d’edificis, zones d’ombra i accions per reduir l’efecte 
diversificació de les activitats turístiques i canvi en l’estacionalitat, etc.
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Les càmeres termogràfiques tenen moltes aplicacions en diferents àmbits, entre 
món de l’art, per: 

Millorar l’eficiència de recursos i energia, ja que permeten detectar fugues d’aigua i pèrdues 
de calor en edificis, electrodomèstics i equips. 

Supervisar la salut i la seguretat de les mascotes. 

Detectar problemes en el cotxe. 

 

Crear imatges tèrmiques artístiques mitjançant el programari existent.  

Annex 2. Definició del concepte d’ adaptació al canvi climàtic  

L’adaptació al canvi climàtic és prevenir, lluitar i estar preparats pels impactes climàtics i les seves 
r així un territori menys vulnerable i més autosuficient i resilient

Exemples d’impactes al canvi climàtic: fenòmens climàtics extrems, onades de calor, onades 
de fred, precipitació extrema, pujada del nivell del mar, sequeres i escassetat d’aigua, 
tempestes, canvis en el patró de nivació, etc. 

Exemples de riscos i conseqüències dels impactes climàtics: conseqü
impactes sobre el paisatge, la flora i la floració, la fauna, la salut, l’agricultura, el turisme, el 
litoral i els sistemes costaners, la muntanya, la ciutat i els edificis, l’aigua, l’energia
espècies invasores, riscos naturals, incendis, inundacions, esllavissades, etc.

Exemples d’accions d’adaptació (aquelles accions que permetin fer front als impactes 
climàtics i les seves conseqüències): estalvi i reutilització d’aigua, xerojardineria (ús 
d’espècies més adaptades a la sequera i amb menys requeriments hídrics), protecció de les 
zones litorals amenaçades per la submersió marina (recuperació de cordons dunars i de 
zones humides), estalvi de recursos, accions de prevenció de riscos naturals, tancaments i 

zones d’ombra i accions per reduir l’efecte 
diversificació de les activitats turístiques i canvi en l’estacionalitat, etc. 
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, entre els quals el de la 

detectar fugues d’aigua i pèrdues 

L’adaptació al canvi climàtic és prevenir, lluitar i estar preparats pels impactes climàtics i les seves 
un territori menys vulnerable i més autosuficient i resilient. 

fenòmens climàtics extrems, onades de calor, onades 
de fred, precipitació extrema, pujada del nivell del mar, sequeres i escassetat d’aigua, 

: conseqüències d’aquests 
impactes sobre el paisatge, la flora i la floració, la fauna, la salut, l’agricultura, el turisme, el 
litoral i els sistemes costaners, la muntanya, la ciutat i els edificis, l’aigua, l’energia; plagues i 

s, incendis, inundacions, esllavissades, etc. 

quelles accions que permetin fer front als impactes 
: estalvi i reutilització d’aigua, xerojardineria (ús 

ra i amb menys requeriments hídrics), protecció de les 
zones litorals amenaçades per la submersió marina (recuperació de cordons dunars i de 
zones humides), estalvi de recursos, accions de prevenció de riscos naturals, tancaments i 

zones d’ombra i accions per reduir l’efecte illa de calor urbana, 


