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Normativa legal del concurs de vídeos de FilCat UB:  

ImpliCA-T'hi! 

 

Normativa general. Els participants es comprometen a facilitar els permisos 

corresponents per difondre les obres a través de qualsevol mitjà relacionat 

amb la Universitat de Barcelona. Tots els participants, pel fet de ser-ho, 

accepten íntegrament les bases del concurs, així com la resolució per part de 

l’organització de qualsevol problema que no estigui previst en aquestes 

bases. 

Normes de presentació de les obres. Si en una obra surten persones 

recognoscibles, cal que els concursants tinguin la seva autorització escrita 

per difondre’n la imatge. En el cas de menors d’edat, els participants 

garanteixen que han obtingut el consentiment per escrit dels pares o tutors 

per a l’ús i la difusió de la imatge del menor en el concurs. La UB no 

assumeix reclamacions de terceres persones en relació amb les obres 

presentades. 

Responsabilitat legal. Els participants es fan plenament responsables del 

contingut de les imatges que envien per participar en el concurs i 

garanteixen que les obres són seves o que tenen els drets necessaris per 

utilitzar-les per a aquest concurs. L’organització es reserva el dret d’excloure 

del concurs els vídeos que no s’ajustin a les característiques requerides, que 

puguin resultar ofensius pel contingut o per qualsevol altre motiu, o si 

l’organització considera que poden generar algun tipus de perjudici. 

Difusió i drets de propietat intel·lectual. Les persones interessades a 

participar en aquest concurs, pel simple fet de remetre les seves obres, 

autoritzen la UB a utilitzar-les, explotar-les i difondre-les en activitats 

promocionals i de publicitat del concurs, sense cap limitació temporal ni 

territorial. En cas que l’organització vulgui fer ús de les obres presentades 

fora d’aquest àmbit, n’haurà de sol·licitar l’autorització a l’autor. Una vegada 

s’hagin acceptat els premis, l’organització es reserva el dret de comunicar 
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públicament el nom i els cognoms dels guanyadors, així com la possibilitat 

d’utilitzar-ne la imatge en totes les activitats relacionades amb el concurs i/o 

amb finalitats promocionals o publicitàries del concurs, sense que els 

guanyadors tinguin dret a rebre cap mena de contraprestació. 

Acceptació tàcita de les bases i exempció de responsabilitats. La 

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

L’organització es reserva el dret d’ampliar o modificar aquestes bases 

promocionals, 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 serien 

efectives tres dies després de ser publicades. L’organització 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. Els concursants disposarien d’un termini de 

tres dies per retirar-se del certamen o fer les accions oportunes amb motiu 

de les ampliacions o modificacions que hagin estat incorporades. 

L’organització es reserva el dret de desqualificar i deixar fora de concurs 

qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el 

transcurs normal i reglamentari del concurs, o que incorpori comentaris 

ofensius o violents que atemptin contra la dignitat o el decòrum, o que 

puguin ferir sensibilitats. 

Protecció de dades de caràcter personal. Les dades de caràcter personal 

seran incorporades en el fitxer corresponent de la Universitat de Barcelona 

per fer-ne ús únicament amb les finalitats que es derivin de les activitats 

pròpies del Departament de Filologia Catalana. Les persones incloses en 

l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, poden exercir els seus drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se al Departament de Filologia 

Catalana de la Universitat de Barcelona. 

 

Per a més informació o qualsevol dubte sobre aquesta normativa, podeu 

contactar amb la professora Clàudia Pons (claudia.pons@ub.edu). 

 


