Administració de Centre de Belles Arts
Pau Gargallo, 4
08028 BARCELONA
Tel. 93 403 90 02
Fax 93 403 90 03

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE FILMACIONS I ACTES ALS ESPAIS DE LA
FACULTAT DE BELLES ARTS
Dades del sol·licitant
Cognoms, Nom
Empresa
Telèfon
e-mail de contacte
Dades de la sol·licitud
Espai sol·licitat

Dia

Mes

Any

Hora inici

Hora final

Motiu de la Filmació/Acte

Data i signatura del sol·licitant

Autorització Degà/Degana

Nota: En tots els casos el filmador tindrà en compte les limitacions de la legislació aplicable en matèria de protecció
de dades i de la imatge personal (per complir aquest requisit abans de començar la gravació el filmador haurà de
comunicar als presents que es farà una filmació i que si algú no vol aparèixer ha de sortir de l’aula, si ningú diu res
s’entén que hi ha un consentiment implícit).
El filmador haurà de respectar al criteri de no pertorbar l’activitat acadèmica i docent del Centre
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CONDICIONS GENERALS PER A FILMACIONS/FOTOGRAFIES DE LA UB
1) L’autorització s’atorgarà única i exclusivament per a efectuar la filmació/fotografies de les
dependències descrites, i els dies i horaris sol·licitats, i les esmentades imatges únicament
podran ser utilitzades per a l’ús o reportatge indicat en la sol·licitud.
2) Llevat autorització expressa del Rector, no s’autoritza la inclusió del logotip de la UB en els
títols de crèdit, si bé s’haurà d’indicar que els espais filmats o fotografiats són de la Universitat
de Barcelona.
3) L’empresa sol·licitant és responsable del compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i de 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. En cap
cas s’autoritza a filmar o fotografiar arxius, documents o altres suports que continguin dades
confidencials.
4) L’empresa sol·licitant es compromet a mantenir i vetllar pel bon estat dels espais de domini
públic objecte de les filmacions/fotografies, i col·laborarà en la seguretat general de la UB,
seguint les instruccions que al respecte es proporcionin. L’empresa sol·licitant es compromet a
disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin
ocasionar a persones o béns, respecte els quals es responsabilitzarà.
5) Prèviament al dia de la filmació/fotografies, caldrà que es comuniquin a l’Administració de
centre les dades identificatives dels professionals que efectuaran les filmacions/fotografies.
6) L’empresa sol·licitant es responsabilitzarà de les reclamacions que puguin tenir lloc en quant a
l’ús i contingut de les filmacions/fotografies, quedant la UB totalment exonerada al respecte.

La presentació d’aquesta sol·licitud implica l’acceptació de les condicions generals establertes en el revers del
present formulari

