
BASES DEL CONCURS ESCOLAR DE VÍDEOS CURTS: “LA NOVA ORDENANÇA DE 

MOBILITAT DE TERRASSA” 

1. Objecte 

Les Assocacions de Famílies d’Alumnes (AMPAs/AFAs) de Terrassa, agrupades en la 

plataforma CAMÍ ESCOLAR TERRASSA, volen fomentar el coneixement de la nova 

ordenança de mobilitat de Terrassa, que va entrar en vigor el passat 11 de gener de 2021. 

Per aquest motiu han organitzat un concurs de vídeos curts amb l’objectiu d’iniciar una 

campanya engrescadora per donar a conèixer els aspectes més important de l’ordenança. 

Mitjançant aquest concurs es vol fer difusió de la importància de respectar les noves normes, 

i les de sempre, per fer possible una convivència segura entre els diferents modes de transport 

als carrers de la ciutat. 

Es posaran de relleu aquells articles de l’ordenança que fan menció als desplaçaments a peu 

i amb vehicles de mobilitat personal (VMP), així com els canvis rellevants respecte de certes 

normatives dirigides específicament a vehicles a motor. 

Es realitzarà un muntatge final a partir dels vídeos guanyadors i serà difós a través de les 

xarxes socials per tal de d’informar i sensibilitzar la ciutadania a través de la mirada i la veu 

dels infants. 

2. Temàtica 

El tema central del vídeo curt és explicar, amb un llenguatge infantil, alguns articles de 

l’ordenança de mobilitat i relacionar-los amb l’objectiu final de fer de Terrassa una ciutat 

sostenible i accessible per a tothom. 

Núm. Punt de l'ordenança o tema que ha de sortir al vídeo Articles 

1 Terrassa "Ciutat 30": el límit genèric de la ciutat ha passat de 50 a 30 km/h 21 

2 Vianants, ciclistes i VMP: passar sempre només quan el semàfor està verd... 

encara que no vingui ningú 

35 i reglament de 

circulació 

3 Bicicletes i VMP: vehicles de ple dret a la calçada 37 

4 Obligacions de les persones conductores de vehicles de motor 45 

5 Què són els carrers de convivència? 27, 39 

6 Normes de circulació a les àrees de vianants 40 

7 Normes de circulació en espais reservats per a vianants (voreres, andanes i 

passejos) 

41 

8 Normes de circulació als parcs públics 42 



9 Accessoris que han de portar bicicletes i VMP 46 

10 Com puc transportar infants en una bici? 47 

11 On puc aparcar la bicicletes i el VMP? 48 

12 Les motocicletes i ciclomotors no podran estacionar damunt de la vorera a 

partir de 2021 

57 i Disposició transitòria 

segona 

*Tota la informació sobre l’ordenança de mobilitat: https://www.terrassa.cat/ordenanca-mobilitat-2020 

i a la guia: 

https://www.terrassa.cat/documents/12006/42164535/Guia+nova+ordenan%C3%A7a+de+mobilitat+2

021.pdf/cd73c612-50c4-4f81-b692-e0bfdf194ea5 

S’ha realitzat un agrupament dels diferents punts de l’ordenança recollits al quadre anterior, i 

s’han assignat a cadascuna de les AMPAs/AFAs que han demanat de participar al concurs, 

mitjançant un sorteig aleatori: 

AFA centre escolar Agrupament de punts de l’ordenança 

Serra de l’Obac 1, 4 

Sala i Badrinas 2, 3, 8 

França 9, 10, 11 

Enxaneta 7, 12 

Vapor 5, 6 

Caldrà que els vídeos presentats respectin la temàtica a la qual es refereixen el conjunt de 

punts de mobilitat assignats a cada escola. Es valorarà l’originalitat i creativitat dels vídeos 

presentats. 

3. Requisits 

a)    Ser alumne/a d’alguna de les escoles d’AMPAs/AFAs que hi participin: 

- Escola El Vapor 

- Escola Enxaneta 

- Escola França 

- Institut Escola Sala i Badrinas 

- Escola Serra de l’Obac 

b)   Estar representat per la mare, pare o tutor/a legal de l’alumne/a que haurà d’omplir els 

documents de participació al concurs. 

c)    Constar, com a participant d’aquest concurs, en el registre, mitjançant el formulari 

habilitat expressament. 

https://www.terrassa.cat/ordenanca-mobilitat-2020
https://www.terrassa.cat/ordenanca-mobilitat-2020
https://www.terrassa.cat/documents/12006/42164535/Guia+nova+ordenan%C3%A7a+de+mobilitat+2021.pdf/cd73c612-50c4-4f81-b692-e0bfdf194ea5
https://www.terrassa.cat/documents/12006/42164535/Guia+nova+ordenan%C3%A7a+de+mobilitat+2021.pdf/cd73c612-50c4-4f81-b692-e0bfdf194ea5


4. Premis i acte d’entrega 

Hi haurà un vídeo guanyador per a cadascuna de les AMPAs/AFA’s participants, que 

consistirà en 2 entrades per a infants infants + 2 entrades per a adults a la Granja Aventura 

Park, a Viladecavalls. Tots els vídeos participants rebran, a més, un petit detall. 

Les persones guanyadores es donaran a conèixer la setmana del 10 al 14 de maig del 2021. 

Prèviament i amb temps suficient es comunicarà a les persones guardonades el dia, el lloc i 

l’hora de l’entrega del premi. 

El premi no es bescanviarà per cap import econòmic. 

 

5. Format i condicions dels vídeos curts 

a)    Només s’accepta un vídeo curt per participant, d’una durada màxima de 60 segons. 

b)   El format dels vídeos hauran de ser horitzontals.    

c)    Es poden presentar en una o dues llengües oficials a Catalunya. 

d)   La tècnica per a la gravació i l’edició del vídeo curt és lliure (mòbil, càmera de fotografia 

digital, càmera de vídeo, tauletes, programes informàtics, etcètera). 

e)   S’hauran de presentar en els formats d’arxiu MP4, MPG o AVI. 

f)   Les persones concursants han de garantir que les gravacions són originals i inèdites, 

de creació pròpia i que són les titulars de tots els drets de propietat intel·lectual, sense 

que aquests vídeos curts estiguin subjectes a cap càrrega o gravamen. 

g)    L’ús de qualsevol dada personal de tercers (nom, cognom, imatge, veu, etc.) requereix 

disposar prèviament del consentiment de la persona afectada. 

h)   Els vídeos curts han de respectar la llei, i no poden vulnerar o danyar la sensibilitat de 

les persones o incitar a conductes de caràcter violent, sexista o discriminatori. 

i)   El vídeo no pot contenir escenes violentes, sexistes, racistes o que vulnerin els drets 

fonamentals de les persones. L’organització es reserva el dret de rebutjar els vídeos el 

contingut dels quals pugui resultar ofensiu o inadequat. 

j)   No han de constituir un mitjà publicitari per a productes o serveis de tercers. 

6. Terminis i inscripcions 

La inscripció i la presentació dels vídeos s’inicia a les 00.00 hores del dia 9 d’abril del 2021 i 

finalitza a les 24.00 hores del 7 de maig del 2021. 

Per participar en aquest concurs cal inscriure’s en el formulari corresponent, habilitat per cada 

AMPA/AFA. 



En aquest formulari cal indicar el nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a, 

el document d’identitat, el nom de l’alumne, l’edat i les dades de contacte (adreça electrònica 

i telèfon de qui fa la inscripció), i número d’associat. Així mateix, cal indicar el títol del vídeo 

curt. 

A la casella habilitada en el formulari s’ha d’enllaçar l’accés a la plataforma 

d’emmagatzematge en línia on aquest estigui ubicat. 

Només s’acceptaran les inscripcions i els vídeos dins dels terminis previstos i mitjançant el 

formulari. 

L’organització donarà justificant de recepció de les inscripcions realitzades, però no es fa 

responsable d’aquells vídeos que per raons tècniques o d’una altra índole no es puguin 

consultar en el termini estipulat. 

Amb l’emplenament del formulari les persones participants accepten les bases del concurs. 

La participació en aquest concurs és gratuïta. 

 

7. Exoneració de responsabilitat 

Les AMPAs/AFAs organitzadores no es fan responsable de: 

• Les conseqüències, accident, incident o seqüeles que poguessin patir les 

persones participants o tercers en el transcurs de la producció dels vídeos curts. 

• Els requisits o els permisos de qualsevol mena relacionats amb els vídeos que 

exigeixin les autoritats administratives. 

• Les sancions, indemnitzacions i qualsevol classe de pagament derivat directament 

o indirectament de l’actuació o omissió de les persones participants. 

• Els problemes d’accés, disponibilitat i funcionament d’Internet, i dels portals pels 

quals es desenvolupa el concurs. 

• Qualsevol incidència que tingui lloc després de l’entrega del premi. Les 

reclamacions relatives al premi s’han de dirigir al proveïdor i/o agència. 

8. Criteris de valoració 

a)    Assoliment dels requisits de participació previstos en aquestes bases. 

b)   Claredat i qualitat del contingut dels vídeos i de la temàtica del concurs. 

c)    Originalitat i creativitat en la forma i en l’expressió del vídeo. 

d)   Es valorarà que el vídeo compleixi amb els requisits d’accessibilitat per a persones 

amb discapacitat visual o auditiva. 

 

 



9. Jurat 

Cada AFA farà la recopilació dels vídeos de la seva escola, revisant que s’adeqüin als criteris 

especificats. Un cop realitzada aquesta tasca, el jurat estarà format pels membres de la 

plataforma Camí Escolar Terrassa. 

 

10. Drets 

Les persones guanyadores faran cessió, a títol gratuït, dels següents drets: 

• La reproducció en qualsevol forma que permeti la comunicació. 

• La difusió pública per qualsevol mitjà de comunicació de les AMPAs/AFAs, de Camí 

Escolar Terrassa o de l’Ajuntament de Terrassa (Internet, intranet, Pàgina web, Bloc 

i perfils de xarxes socials a Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, etcètera). 

• La imatge de les persones participants per a la difusió dels seus noms i cognoms i per 

a la captació de la seva imatge i veu a l’acte d’entrega del premi, amb la finalitat de 

ser reproduïts i publicitats per qualsevol dels mitjans de comunicació. 

 

11. Tractament de les dades personals i ús de la imatge. 

Les dades personals facilitades es destinaran únicament a la finalitat de la participació en 

aquest concurs i seran tractades conforme a la normativa vigent. 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat 

per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 

pròpia imatge; la participació en aquest concurs implica el consentiment exprés dels tutors 

legals dels menors per a que es difonguin les imatges dels menors que apareguin en els 

vídeos i on siguin clarament identificables.  

 

 

Terrassa, 8 d’abril de 2021 

 

 


