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BASES LEGALS DEL CONCURS “QUÈ FA AIXÒ AQUÍ? MENYS RESIDUS A LA UB”  

 

Convocatòria 

L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) de la Universitat de Barcelona (UB), a través del 
Vicerectorat d’Igualtat i Acció Social i amb el suport d’Acciona, convoca un concurs a xarxes socials per 
promoure la recollida selectiva i la prevenció de residus a la UB. 

Aquest concurs està dirigit a tots els membres de la comunitat universitària que puguin acreditar la seva 
vinculació amb la Universitat de Barcelona: PAS, PDI i alumnat de grau, doctorat i màsters universitaris en 
centres propis durant la realització del concurs.  

 

Participació 

Les persones participants hauran de seguir a Twitter o Instagram el compte de @mediambient_UB, i pujar 
una imatge o vídeo etiquetant o mencionant a @mediambient_UB i amb el hashtag 
#concursKEFAXOKI_UB. 

El compte de les persones participants haurà de ser obert al públic. 

La publicació pot ser un tuit a Twitter o un post a Instagram, però no s’accepten Stories d’Instagram. 

Totes les publicacions presentades hauran d’estar relacionades amb la temàtica de la recollida selectiva i 
la prevenció de residus a la Universitat de Barcelona. 

La persona participant ha de ser l’únic autor de la imatge o vídeo presentada. El material, a  més,  ha de 
ser original i s’ha d’haver creat específicament per a aquest concurs.  

No existeix cap límit de publicacions que pot presentar cada participant. Tanmateix, no s’assignarà més 
d’un premi a un mateix participant. 

Els membres del jurat no podran participar en el concurs. 

 

Requisits legals 

Aquest concurs té com a requisit imprescindible que les persones participants siguin majors d’edat. 

Les imatges o vídeos han de respectar la imatge i dignitat de persones, col·lectius i entitats. No està 
permès presentar a concurs imatges o vídeos amb continguts racistes, violents, ofensius, degradants o 
discriminatoris. 

L’incompliment de les bases donarà lloc a l’exclusió de les publicacions presentades, sense que la persona 
que la presenta pugui reclamar cap responsabilitat a la UB.  

Amb la participació al concurs, les persones participants declaren que les imatges o vídeos que presenten 
són originals i no vulneren drets d’autor de tercers, fent-se responsables de qualsevol reclamació al 
respecte.   

Les persones interessades a participar en aquest concurs, amb la remissió de les seves imatges o vídeos, 
autoritzen la Universitat de Barcelona a fer-ne ús, explotació i difusió, en relació únicament amb activitats 
promocionals i de publicitat del concurs, i amb activitats de sensibilització sobre residus a la universitat, 
sense cap limitació temporal o territorial. En aquests usos sempre hi haurà un reconeixement de l'autoria. 
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En cas que la Universitat de Barcelona vulgui fer ús de les publicacions presentades a concurs fora 
d'aquests àmbits, en sol·licitarà l'autorització a l'autor del disseny. La Universitat de Barcelona es 
compromet a no fer ús de les publicacions del concurs sense autorització específica amb objectiu 
comercial. 

La participació en aquesta promoció no implica cedir els drets de la imatge a la UB. És a dir, els drets de 
propietat intel·lectual o altres drets immaterials—com el dret de reproducció o distribució—pertanyen 
exclusivament als autors. 

 

Dates 

El termini de les publicacions és del 26 d’octubre al 16 de novembre de 2020. 

 

Categories del concurs 

S’estableixen dues categories en aquest concurs: 

1) Recollida selectiva de residus: participarà en aquesta categoria la publicació que tingui com a 
principal objectiu promoure una adequada separació dels residus. 

2) Prevenció de residus: participarà en aquesta categoria la publicació centrada en sensibilitzar a la 
comunitat universitària sobre la prevenció i minimització dels residus per aconseguir una societat 
Residu Zero. 

S’escollirà una publicació guanyadora per a cadascuna de les dues categories. En funció de la qualitat de 
les publicacions, el jurat es reserva el dret de guardonar fins a un màxim de tres finalistes en cadascuna de 
les categories.  

 

Jurat 

El jurat estarà compost per: 

- Delegada del rector per a la sostenibilitat 
- Representant de la unitat de Comunicació UB  
- Representant de la Unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting 
- Representant de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient 
- Representant de l'empresa Acciona, patrocinadora dels premis 

El jurat premiarà la creativitat i el missatge de les publicacions. També valorarà positivament el potencial 
divulgatiu i de sensibilització ambiental en la temàtica dels residus. 

La decisió de les publicacions guanyadores i finalistes del concurs, que serà definitiva, tindrà lloc com a 
màxim 1 mes després de la finalització de la data de les publicacions. 

 

Premis   

a) Per a la publicació guanyadora en cada categoria:  
• bicicleta plegable o un cistell amb tots els premis previstos per als finalistes 
• lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de guanyador o guanyadora del concurs.  
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b) Per les publicacions finalistes, fins a un màxim de tres premis per categoria: 
• cada finalista podrà escollir un dels següents premis: 

o kit amb material per evitar la utilització de productes d’un sol ús, 
o targeta regal de 100 euros en productes ecològics de comerç just (alimentació i altres), o 
o targeta regal de 100 euros en productes de moda de comerç just fabricats amb teixits 

orgànics certificats. 
• lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de finalista del concurs.  

 

Per a totes les persones participants: 

• lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de participant del concurs.  

 

Les persones guanyadores i finalistes disposaran d'un termini improrrogable de 72 hores per acceptar el 
premi i facilitar les dades que permetin acreditar la seva vinculació amb la UB, a comptar des de 
l'enviament d'un missatge privat a les persones premiades efectuat per xarxes socials a través dels 
comptes @mediambient_ub a Twitter i Instagram. 

El premi no és susceptible de canvi, alteració o compensació a petició de les persones guanyadores i 
finalistes. Si les persones guanyadores i finalistes el rebutgen, no se’ls oferirà cap premi alternatiu. El 
premi és personal i intransferible. Queda totalment prohibit cedir-lo o comercialitzar-lo.  

En el cas que les persones guanyadores i finalistes incomplissin les bases o no acceptessin expressament el 
premi en el termini esmentat, el premi quedaria en poder de la UB, que li podria donar la destinació que 
estimés convenient. 

 

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals 

1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la Universitat 
de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu 
electrònic secretaria.general@ub.edu. 

2. La finalitat del tractament de les vostres dades personals és gestionar el concurs “Què fa això aquí? 
Menys residus a la UB” que organitza l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la Universitat de 
Barcelona.  

3. La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals és el compliment d’una missió en 
interès públic, en base a allò establert per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i la 
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.  

4. Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual 
van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar. 

5. La destinatària de les dades és la pròpia universitat i, si n’hi ha, els encarregats de tractament. El nom i 
cognoms dels guanyadors del concurs, així com la condició com a membre de la comunitat UB, es 
publicaran a la pàgina web de la Universitat de Barcelona (www.ub.edu), a la pàgina web de l’Oficina de 
Seguretat, Salut i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona (www.ub.edu/ossma), i als comptes de 
l’OSSMA (@mediambient_UB) a Twitter i a Instagram. Així mateix, les fotografies i vídeos que resultin 
guanyadors es publicaran a la pàgina web de la Universitat de Barcelona (www.ub.edu), a la pàgina web 

mailto:secretaria.general@ub.edu
http://www.ub.edu/ossma
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de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona (www.ub.edu/ossma), i als 
comptes de l’OSSMA (@mediambient_UB) a Twitter i a Instagram. No es contempla la cessió de dades a 
tercers, tret que sigui obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’enviaran les dades necessàries.  

6. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la 
limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu 
postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic 
(secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que 
us identifiqui. 

7. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al Delegat de 
Protecció de Dades de la UB per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o 
per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu). 

8. També teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

9. Amb la presentació d’una fotografia o vídeo al concurs, la persona participant declara que ha llegit la 
informació relativa al tractament de les seves dades personals i assumeix el compromís d’informar a les 
persones que apareguin en la fotografia o vídeo del tractament de les dades personals per part de la UB 
recollit en aquest apartat. 

 

Acceptació tàcita de les bases i exempció de responsabilitats 

La participació en el concurs comporta l'acceptació de totes les bases. 

La Universitat de Barcelona es reserva el dret d'ampliar o modificar aquestes bases abans de la finalització 
del termini de presentació de les publicacions, i fins i tot d'anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte 
sempre que hi hagi una causa justificada. Les modificacions de les bases s'anunciaran a la pàgina web de 
l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (www.ub.edu/ossma), informant a les publicacions ja 
presentades.  

La Universitat de Barcelona queda exempta de tota obligació o compensació als participants si, per causes 
de força major, imperatius legals o altres criteris de l'organització, el concurs s'hagués d'anul·lar o 
suspendre. 

La Universitat de Barcelona es reserva el dret de desqualificar i deixar fora de concurs qualsevol 
participant que al seu criteri defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i 
reglamentari del concurs, que incorpori elements ofensius o violents que atemptin contra la dignitat o el 
decòrum, que puguin ferir sensibilitats, o que puguin generar una imatge negativa de la Universitat de 
Barcelona. 

Twitter i Instagram estan exclosos de la gestió i execució d’aquest concurs.  

 

Dades de contacte 

Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) 
934034502 
ossma@ub.edu 

http://www.ub.edu/ossma
mailto:secretaria.general@ub.edu
mailto:protecciodedades@ub.edu
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