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La necessitat d'accedir als campus universitaris i l'oferta de transport disponible dóna com a resultat 

uns intensos fluxos de mobilitat que s'han convertit en un dels aspectes que més comprometen la 

sostenibilitat (ambiental, econòmica i social) de les nostres universitats. Conscients d'això, tant les 

administracions com, especialment, les universitats, treballen per aconseguir un model de mobilitat en 

línia amb els Objectius de Desenvolupament  Sostenible establerts en l'Agenda 2030 de les Nacions 

Unides. 

En aquest sentit, la Comissió Europea, a través del seu Programa LIFE, finança el Projecte U-Mob, Xarxa 

Europea d'Universitats per la Mobilitat Sostenible, amb l'objectiu de fomentar el treball en xarxa entre 

les universitats per aconseguir una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient, més eficient 

econòmicament i més integradora. En el marc d'aquest projecte, les universitats espanyoles que 

formen part d'aquesta xarxa, a través de CRUE Universitats Sostenibles, organitzen el CONCURS DE 

VÍDEOS SOBRE ACCESSIBILITAT I MOBILITAT SOSTENIBLE A LES UNIVERSITATS ESPANYOLES. L'objectiu 

és difondre els principis de la mobilitat sostenible i donar l'oportunitat a la comunitat universitària 

d'aportar la seva visió, de manera creativa, sobre l'accessibilitat als campus i la mobilitat resultant. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
http://u-mob.eu/
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Bases 

Entitats organitzadores 

El Concurs de vídeos sobre accessibilitat i mobilitat sostenible a les universitats espanyoles és convocat 

pel Projecte LIFE U-Mob, a través de la Universitat Autònoma de Barcelona com a "partner" del mateix 

i per la Universitat de Lleida com a membre de la Xarxa Europea d'Universitats per la Mobilitat 

Sostenible i la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE Sostenibilitat). 

La participació en el concurs implica l'acceptació de les presents bases. 

 

Qui pot participar? 

Poden participar en aquest concurs tots els membres de la comunitat universitària que puguin 

acreditar la seva vinculació amb la Universitat (estudiants, PAS, PDI, personal d'empreses externes).  

Es pot participar de manera individual o com a part d'un equip. 

 

Temàtica 

La temàtica del vídeo és l'accessibilitat i la mobilitat en el teu campus des del punt de vista dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. Problemes o avantatges dels diferents mitjans de 

transport, possibles solucions o millores, etc. 

 

Característiques tècniques 

Els vídeos tindran una durada d'entre 1 i 2 minuts. Hauran de ser gravats en format horitzontal. 

Crèdits: els vídeos han d'incloure al principi el títol i els noms de les persones autores. 

Els vídeos podran incloure música o comentaris parlats o escrits. El participant és el responsable 

d'obtenir el permís de la música utilitzada en el vídeo, a menys que utilitzi música lliure de drets 

d'autor. 

Els vídeos no poden incloure publicitat ni logos de cap tipus  

Els integrants del Projecte U-Mob editaran els vídeos que hagin de ser difosos a la seva web perquè 

tinguin el logotip del projecte U-Mob el del programa LIFE i altres requisits per rebre el cofinançament 

de la Comissió Europea. 
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Idioma 

L'idioma dels comentaris del vídeo ha de ser el castellà o l'anglès. També s'accepten vídeos en 

qualsevol dels idiomes cooficials (Català, Euskera o Gallec) que hauran d'anar subtitulats en castellà o 

anglès. 

 

Què es valorarà? 

Es valorarà el contingut dels vídeos, el missatge, la creativitat, així com la seva qualitat d'imatge i so. 

Els vídeos a concurs hauran de ser originals i inèdits, i no podran haver estat difosos prèviament a 

través de cap mitjà o canal (Internet, TV, sales de cinema, etc.) ni presentats en cap festival o 

certamen. 

 

Requisits legals 

Els vídeos han de respectar la imatge i dignitat de persones, col·lectius i entitats. No està permès 

presentar a concurs vídeos amb continguts racistes, violents, ofensius, degradants o discriminatoris. 

El participant que presenti el vídeo al concurs serà l'únic responsable dels seus continguts, garantint 

que el mateix compleix amb tots els requisits legals i, en particular: 

 Que no conté obres que estan subjectes a drets (ex. La música ha d'estar lliure de drets o 

autoritzada sota llicència Creative Commons, no es poden reproduir obres pictòriques o 

audiovisuals l'ús de les quals requereixi la prèvia autorització dels seus titulars o de entitats de 

gestió, etc.). L'organització del concurs no és responsable de l'ús no autoritzat de música o imatges 

en els vídeos presentats. 

 Que ha obtingut de forma expressa i per escrit els permisos de les persones que apareixen al vídeo 

o dels seus representants legals (pares, tutors legals, etc.) per utilitzar la seva imatge en aquests 

entorns: publicació del vídeo a YouTube, Vimeo o Daily Motion, publicació del vídeo a la web dels 

organitzadors, projecció del vídeo o de frames del mateix en les universitats, exposicions i 

esdeveniments relacionats, i publicació del vídeo o de frames del mateix a Facebook i Twitter per 

als casos en què aquestes Xarxes socials s'utilitzin per difondre el concurs. 

El participant que presenta el vídeo respon davant les entitats organitzadores de l'exercici pacífic dels 

drets d'imatge i de propietat intel·lectual indicats en el present punt, i a aquest efecte les exonera de 

qualsevol responsabilitat que prové de l'incompliment o compliment defectuós d'aquestes bases i 

garanties. En aquest sentit, en el cas que el projecte les entitats organitzadores siguin objecte de 

qualsevol reclamació judicial o extrajudicial iniciada per tercers i basada en possibles infraccions de 

drets en relació amb els vídeos, el participant assumeix totes les despeses, costos i indemnitzacions 

que es puguin derivar d'aquestes accions, i respon davant els o davant tercers, segons correspongui. 

L'organització es reserva el dret d'excloure del concurs els vídeos que consideri inadequats per no 

complir qualsevol de les especificacions exigides en aquestes bases. 
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Com participar? 

Per participar has d'enviar un correu electrònic a mediambient@udl.cat  

amb la següent informació: 

   Assumpte: Concurs vídeos mobilitat sostenible universitats 

 Informació personal (si formes part d'un equip, has d'afegir les mateixes dades de la resta de 
membres de l'equip). 

Nom i cognoms 

NIF 

Telèfon mòbil 

Col·lectiu universitari (estudiant, Pas, PDI, altres) 

Campus i Facultat d'estudi o centre de treball 

 Vídeo. Pots adjuntar- lo si la mesura és igual o inferior a 5 Mb o pots facilitar un link de descàrrega 
directa de Dropbox, WeTransfer, Vimeo, o Youtube. 

 Adjunta el document de cessió de dades, a què es refereix el punt següent, signat per totes les 
persones integrants del grup. 

 Acreditació de relació con la universitat  

  

Cessió de drets i protecció de dades 

Els participants han de cedir els drets d'imatge dels vídeos aportats per al concurs signant el document 

que es pot descarregar aquí. Les entitats organitzadores es reserven el dret de distribuir els vídeos 

participants, sense interès comercial, en qualsevol modalitat i format que es jutgi oportú, sempre que 

tingui un objectiu educatiu. Així mateix, es podran utilitzar frames del vídeo a diferents mitjans i 

suports de difusió, sense límit temporal. En aquests usos sempre hi haurà un reconeixement de 

l'autoria. 

Les dades de caràcter personal de les persones participants seran tractats segons el que estableix el 

Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/619 del Parlament Europeu i del 

Consell). 

 

Premis 

El guanyador / a podrà triar el seu premi entre els oferts en el catàleg que es pot consultar entrant 

aquí. El vídeo guanyador tindrà dret a un únic premi, independentment de si l'autor / a és una persona 

o un grup de persones. 

El premi escollit serà comprat per la Universitat Autònoma de Barcelona i enviat, a nom del guanyador 

/ a, a la seua Universitat, on podrà recollir-després de signar el document de lliurament. 

http://u-mob.eu/es/concurso-de-videos-de-u-mob/
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En haver cessió de drets sobre un treball (un vídeo en aquest cas) i rebre un regal a canvi, a nivell fiscal 

es considera que hi ha una relació "laboral" i, per tant, un rendiment del treball. Segons això, la 

recepció del premi està subjecta a una retenció del 15% en concepte d'IRPF. Aquesta quantitat serà 

abonada per part de l'organització i en nom del guanyador / a a Hisenda. Això suposa que el 

guanyador / a no haurà de pagar res pel premi, però sí haurà de reflectir la seva recepció a la 

declaració de renda de l'any 2019. 

 

Dates 

La data màxima de lliurament dels vídeos és el 31 d’octubre de 2018  

 

Decisió del jurat 

El jurat estarà compost per la Sra. Mariona Visa i els Srs. Ricard Vicente i Carles Giné-Janer.  

La decisió del vídeo guanyador serà presa 30 dies després de la data límit de lliurament dels vídeos a 

l'organització (cada universitat decideix el seu procediment). 

La decisió del jurat és inapel·lable. 

Entre els vídeos participants de les diferents universitats espanyoles, els integrants del Projecte U-

Mob, elegiran alguns dels millors segons el seu criteri. Aquests vídeos seran penjats a la web del 

Projecte U-Mob amb menció de "Millors vídeos de mobilitat sostenible de les Universitats espanyoles". 

 

Dades de contacte per dubtes 

mediambient@udl.cat 

973 70 20 81 

680 35 67 19 

Carles Giné-Janer, Adjunt al Vicerectorat de Campus de la UdL en medi ambient 

mailto:mediambient@udl.cat

