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 Cultura popular i associacionisme 
 

Condicions per a la difusió d’activitats i continguts sobre associacionisme i 
cultura popular per mitjans de comunicació adherits. 
 

1. S’entén com a contingut: textos, fotografies, infografies, arxius sonors i de 
vídeo, i altre material informatiu que sigui susceptible d’interessar als 
mitjans de comunicació adherits al Banc de Continguts, l’Ens de 
Comunicació Associativa (ECA) i l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta 
i Mitjants Digitals (ACPG), promotors del Banc de Continguts. 

 
2. La propietat intel·lectual dels continguts publicats és dels seus autors.  

 
3. Les entitats que posin continguts a disposició de l’ACPG i de l’ECA per a la 

seva publicació són els titulars legítims d’aquests continguts. En cap cas 
una entitat posarà a disposició de l’ACPG i l’ECA continguts que no sigui 
titular i/o tingui autorització per fer-ho. 

 
4. S’entén que quan l’entitat posa a disposició continguts per ser difosos ho fa 

amb totes les garanties legals i de respecte del copyright de l’autor. En cap 
cas, l’ACPG i l’ECA assumiran responsabilitats per la publicació de 
continguts que no disposin de les autoritzacions necessàries per part de 
l’entitat, i quan ho considerin necessari l’ACPG i l’ECA podran requerir a 
l’entitat que acrediti degudament ser-ne titular. 
 

5. L’ACPG i l’ECA no assumiran la responsabilitat del mal ús o de l’ús 
incorrecte dels recursos divulgats per l’ACPG i l’ECA, així com el contrast i 
verificació de les dades contingudes en ells.  

 
6. La responsabilitat de la publicació dels continguts al portal és exclusiva de 

la direcció de l’ACPG, que contarà amb la participació i assessorament de 
l’Ens, i que autoritzarà les persones responsables de gestionar l’edició. 
L’ACPG i l’ECA es reserven el dret de no publicar tota la informació rebuda. 

 
7. L’editora que publiqui continguts descarregats des del portal es compromet 

a respectar l’originalitat o en tot cas l’esperit dels continguts descarregats, 
garantint que el resultat final de qualsevol tractament sobre el contingut no 
alterarà el sentit original de l’autor. En les fotografies i infografies no 
s’autoritza cap manipulació excepte les pròpies de l’encaixament de la 
imatge a la maqueta, sempre que això tampoc no canviï el sentit de la 
imatge. En els articles d’opinió, entrevistes, cartes al director i altres 
continguts creatius i d’autor no s’autoritza cap manipulació sense el vist-i-
plau explícit dels seus autors. En reportatges, notícies i continguts de 
servei s’accepta l’edició convencional i a l’ús, pròpia del sector, sempre i 
quan no se n’alteri el sentit i la funció original. 

 
8. En els continguts publicats que s’hagin obtingut del portal es farà constar, 

el nom de l’autor més una de les 3 possibilitats (ACPG, ECA, o 
ACPG/ECA) 
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 Cultura popular i associacionisme 
 

 
Acceptació de les condicions d’ús i estil per als mitjans de comunicació 

 
 

BANC DE CONTINGUTS  DE CULTURA POPULAR I ASSOCIACIONISME 
 

 

Havent llegit i entès les condicions d’ús del BANC DE CONTINGUTS DE 

CULTURA POPULAR I ASSOCIACIONISME (ACPG-ECA) 

 

La nostra empresa editora del mitjà de comunicació adherit al Banc de 

Continguts, assumeix la responsabilitat de totes les normes que regeixen l’ús 

d’aquesta aplicació, i accepta les conseqüències que d’ella se’n puguin derivar, 

per fer cas omís. 

 

I perquè així consti, ho signo a ... de ..... de 2011 

 
(segell i signatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM:  .......................................................................................................  

DNI:  .........................................................................................................  

EMPRESA:  ..............................................................................................  

NIF:  .........................................................................................................  

CÀRREC:  ................................................................................................  

MITJÀ ADHERIT:   ...................................................................................  

 .................................................................................................................  

 
 
 
 

 Agrairem ens envieu aquest full signat per fax al 93.452.73.72 o per correu electrònic a 
redaccio@acpg.cat per poder col·laborar amb el Banc de Continguts Digital.  

mailto:redaccio@acpg.cat

