
II CONCURS: QUÈ PODEM FER A L’UdA PEL CLIMA?  

 

Objectiu 

En el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, l’ODS 13 se centra a combatre amb 

urgència el canvi climàtic i els seus efectes. El canvi climàtic és el repte ambiental més 

important al qual ha de fer front la humanitat en el segle XXI. 

Els nivells de diòxid de carboni (CO2) i altres gasos d’efecte hivernacle segueixen augmentant. 

L’augment de la temperatura mitjana anual està afectant a tots els països de tots els 

continents. Els sistemes meteorològics estan canviant, els nivells del mar estan pujant i algunes 

espècies comencen a desaparèixer. 

La Universitat d’Andorra (UdA) cerca idees per promoure accions que contribueixin a la lluita 

contra el canvi climàtic, i implementar mesures d’adaptació als seus efectes. Aquestes idees 

han de ser aplicables a la Universitat d’Andorra o a la comunitat universitària. 

Les idees aportades han d’estimular la responsabilitat de les persones i de la Universitat envers 

el medi ambient i ajudar a la lluita contra el canvi climàtic, especialment en l’àmbit universitari 

i d’interacció de la universitat amb la societat. Per exemple, es poden aportar idees i projectes 

com: 

- Accions orientades a l’eficiència energètica, reducció d’emissions, descarbonització, 

etc. 

- Propostes en gestió de residus, reciclatge, reducció i reutilització 

- Accions orientades a la mobilitat o a l’alimentació sostenible 

 

Qui pot participar-hi? 

El concurs té dues convocatòries: 

I. Convocatòria dirigida a estudiants de formació reglada matriculats a la Universitat 

d’Andorra el curs 2022-2023 

II. Convocatòria oberta a la resta de la comunitat universitària, dirigida al personal fix, 

eventual i col·laborador de l’UdA, i als col·lectius UdA Alumni i UdA Activa.  

S’hi pot participar de manera individual o com a equip. Els equips podran formar-se amb un 

màxim de tres persones. Cada equip podrà formular una única proposta. 

 

Premis 

1r classificat de cada convocatòria: equip informàtic per a cada membre del grup, valorat en 

600,00 euros. 

En cas de que la persona o equip guanyador del concurs no reculli el premi el dia i hora 

assenyalats en aquestes bases, s’entendrà que aquest renuncia al premi i perdrà el seu dret a 

reclamar-lo ni a rebre cap indemnització o compensació. En aquest sentit, la Universitat 

d’Andorra es reserva el dret de nomenar un nou guanyador o declarar deserta la categoria del 

concurs. 



 

Jurat 

El jurat farà una selecció prèvia. Per determinar la proposta guanyadora, el jurat en valorarà la 

qualitat tècnica, l’originalitat, la viabilitat d’execució, l’adequació a les bases i l’impacte. També 

es valorarà que no sigui coincident amb alguna de les propostes ja presentades en l’edició 

anterior. 

El jurat estarà format per: 

- Un/a membre de la Junta acadèmica 

- Un/a membre representant dels estudiants al Consell Universitari o la persona que 

delegui 

- Un/a membre representant del personal docent al Consell Universitari o la persona 

que delegui 

- Un/a membre representant del personal administratiu i tècnic al Consell Universitari o 

la persona que delegui 

- Un/a membre extern nomenat per la Junta acadèmica 

Els membres del jurat no podran formar part de cap candidatura. 

El jurat podrà excloure les aportacions que consideri inadequades per no complir les bases de 

la convocatòria. El jurat es reserva el dret de declarar el concurs desert. El jurat es reserva el 

dret de concedir accèssits. 

La resolució del jurat es farà pública el dimecres 7 de juny de 2023, en l’acte de lliurament de 

premis que tindrà lloc a la Universitat a les 15 hores. 

 

Termini d’inscripció 

Els equips o persones interessats a participar al concurs hauran de comunicar-ho prèviament a 

l’adreça electrònica uda@uda.ad, especificant al missatge el nom de les persones participants. 

El termini d’inscripció acaba el 25 de març de 2023.  

 

Presentació dels treballs 

Totes les idees han de presentar-se en llengua catalana o anglesa, i en format electrònic (PDF) 

com a arxiu adjunt, al correu electrònic uda@uda.ad. 

El document lliurat haurà de contenir: 

- Títol de la idea 

- Nom i cognom de la persona o persones que presentin la idea 

- Convocatòria a què es presenta la idea (convocatòria dirigida a estudiants o 

convocatòria oberta) 

- Resum de la idea (màxim 50 paraules) 

- Desenvolupament de la idea (màxim 10 pàgines) 

- Viabilitat de la idea (viabilitat tècnica i viabilitat econòmica) 

- Impacte  

- Altra informació o documentació complementària  
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Les persones que vulguin presentar un treball i requereixin informació tècnica de l’UdA per a la 

seva elaboració, podran posar-se en contacte amb el Sr. Albert Dodero (adodero@uda.ad). 

 

Lloc i termini de presentació 

- La data màxima de presentació serà el divendres 19 de maig del 2023 

- L’enviament s’haurà de fer a l’adreça electrònica uda@uda.ad 

- El títol del missatge serà: “II Concurs: Què podem fer a l’UdA pel clima?” 

 

Normativa d’aplicació 

Les aportacions hauran de ser originals i inèdites. Les persones participants garanteixen que la 

idea presentada no vulnera de cap manera cap dret de propietat intel·lectual o industrial, 

deure de secret o pacte de confidencialitat. La participació en el concurs implica la recollida de 

les dades de caràcter personal necessàries a tal efecte, les quals seran tractades per la 

Universitat d’Andorra d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades 

personals. Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les referides dades 

de caràcter personal, els quals reconeix la legislació vigent en la matèria, s’haurà d’enviar una 

comunicació escrita i degudament signada a l’adreça de correu electrònic dpd@uda.ad, a la 

qual s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del document d’identificació personal de la persona 

interessada. En els actes de comunicació de les persones guardonades, es podrà difondre les 

característiques principals de la idea, així com el nom de les persones impulsores del projecte. 

Les persones membres del jurat respectaran la confidencialitat sobre la informació a la qual 

tinguin accés per la seva condició de membre del jurat del concurs. Els participants o membres 

del jurat que hagin tingut accés al saber fer i/o informació i/o dades tècniques i/o estadístiques 

i/o similars que li proporcioni la Universitat d’Andorra per poder elaborar o valorar el treball o 

accés a qualsevol altra informació i/o dades com a conseqüència d’aquest concurs, en 

guardaran estricta confidencialitat tant durant la seva vigència com de manera indefinida amb 

posterioritat a la finalització del mateix.  

La falsedat de les dades o l’incompliment dels requisits que s’assenyalen en aquestes bases 

donarà lloc a la desqualificació com a participant del concurs. 

La participació en aquesta convocatòria suposa que les persones autores de les idees 

presentades cedeixen a la Universitat d’Andorra el dret d'explotació, de propietat intel·lectual 

o de propietat industrial sobre aquestes idees, sempre que aquests usos tinguin un objectiu 

educatiu o de posada en marxa de les idees en el marc de l’activitat pròpia de la Universitat 

d’Andorra. En aquests usos sempre hi haurà un reconeixement de l’autoria. La cessió serà 

gratuïta i no exclusiva per a un àmbit territorial mundial i per a la màxima durada reconeguda 

per la legislació aplicable en matèria de drets d’autor. 

Els guanyadors del concurs, en acceptar el premi, donen el seu consentiment i cedeixen a la 

Universitat d’Andorra els drets d’imatge relatius a les fotografies i els vídeos en els que 

apareixen les persones que es beneficien del premi. Aquestes fotografies i vídeos poden ésser 

utilitzades per la Universitat d’Andorra als mitjans de publicitat habituals, així com a internet i 

en tots els perfils de la Universitat d’Andorra a les xarxes socials, sense cap limitació en el seu 

àmbit temporal i territorial, en conformitat amb l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 30/2014, del 
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27 de novembre, qualificada de Protecció Civil dels Drets a la Intimidat, l’Honor i la Pròpia 

Imatge. 

La participació en aquest concurs, tant per part dels concursants com dels membres del jurat, 

implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria. 

Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o incidència que es pugui produir 

durant tot el període de vigència d’aquest concurs serà resolt per la Universitat d’Andorra. La 

Universitat d’Andorra es reserva el dret prolongar, modificar, escurçar o anul·lar el concurs en 

cas de força major que fes impossible la continuïtat d’aquest conforme a l’esmentat a les 

bases. La Universitat d’Andorra podrà publicar modificacions durant el concurs, que seran 

considerades com annexos a las bases i com part integrant de les mateixes.  

 

Desavinences 

En el cas d’impugnació, reclamació o controvèrsia, les reclamacions hauran d’adreçar-se a la 

Universitat d’Andorra, dins del termini legal i per escrit, a l’adreça plaça Germandat número 7 

de Sant Julià de Lòria (AD600).  

 

 

 

 

 

 


