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Requisits de participació a Roda TMB 
Edició XI - 2020 
 
 
Roda a TMB és un concurs de curts, de temàtica lliure, ja siguin de ficció, històries reals, 
documentals o d’animació, en els quals hi han d’aparèixer d’alguna forma els transports 
de TMB.  
 

Requisits de participació: 
 

- Tenir una edat mínima de 18 anys. 

- Tenir residència legal a Espanya. 

- Durada màxima aproximada de 3 minuts i 30 segons, inclosos els crèdits. 

- La temàtica és lliure, però ha d’aparèixer d’alguna forma algun dels transports 

de TMB.  

- Cada participant pot presentar més d'un curtmetratge. 

- El curt s’haurà de presentar al web de Subtravelling. 

- En el moment d’enviar el curt cal ser membre de JoTMBé i, per tant, haver-ne 

llegit i acceptat els termes i les condicions, així com garantir la veracitat de les 

dades dels formularis de registre. 

- Els curtmetratges presentats han de ser inèdits i originals a l’edició XI de 

Subtravelling. 

- Es valoraran especialment totes les creacions que s’inspiren en el foment del 

civisme, en un àmbit relacionat amb els transports de TMB. 

- El rodatge del curt es pot fer des de qualsevol dispositiu de gravació.  

- A l’interior de les instal·lacions de TMB no està permès utilitzar trípode. Tampoc 

estan permesos els focus, les perxes de so, ni cap instrument que pugui 

destorbar el pas dels usuaris. 

- Els transports i escenaris que poden aparèixer són les instal·lacions, els 

transports o les localitzacions de: 

• Bus de TMB. 

• Metro. 

• Funicular de Montjuïc. 

• Telefèric de Montjuïc. 

• Barcelona Bus Turístic 

 

- Per poder filmar a l’interior d’algun dels transports de TMB, estacions, vestíbuls 

o passadissos, s’ha de demanar una autorització amb un termini de 48 hores 

d’antelació. 

Requisits tècnics:  

- Un cop presentats, els curtmetratges no es poden modificar ni substituir. 



- Els curtmetratges han de tenir un format de vídeo compatible amb la plataforma 

YouTube (MOV, MPEG-4, MP4, AVI, WMV, MPEG-PS, FLV, 3GPP, Web-M). 

- La relació d’aspecte pot ser 4:3, 16:9 o vertical. 

- Els requisits màxims d’àudio són els següents: 

• Còdec d’àudio: MPEG Layer II o Dolby AC-3. 

• Taxa de bits d’àudio: 128 kbps o superior. 

 

- Els curtmetratges que no siguin en català o espanyol s’han de subtitular en català 

o en espanyol. L’organització del festival pot demanar el curt subtitulat si aquest 

no ha estat presentat en català o espanyol. De no rebre’l en un termini de 5 dies, 

el curt pot ser desqualificat. 

A tenir en compte, en la temàtica dels curts: 

- No han de ser contraris al bon nom, el prestigi o la imatge de TMB, ni ser un mitjà 

publicitari per a productes o serveis de tercers. 

- Han de complir la legalitat vigent i, per tant, no poden vulnerar els drets de 

tercers, especialment, els de propietat intel·lectual, l’honor, la intimitat personal i 

familiar, i a la pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades personals de tercers, 

i a les obligacions derivades de l’ús de les noves tecnologies i de les 

comunicacions comercials. 

- No s’acceptaran curtmetratges que afectin al bon funcionament del transport 

públic o que continguin escenes amb conductes contràries a la normativa vigent 

i, especialment, al bon ús del transport públic, així com conductes que fomentin 

o incitin a l’ús del tabac, les begudes alcohòliques o les substàncies tòxiques o 

estupefaents, o que suposin la comissió d’actes il·lícits, incívics, vandàlics o que 

promoguin accions o provoquin reaccions d’aquests tipus. Tampoc s’acceptaran 

curts que mostrin persones demanant diners, dintre dels trens o autobusos.  

- Els curtmetratges han de respectar els drets de les minories, dels menors i de 

les persones afectades per alguna discapacitat, i no han de tenir caràcter 

comercial, publicitari, racista, sexual, religiós o polític, ni ser un mitjà reivindicatiu 

o de queixa o reclamació. 

- Les persones que apareguin en el curt han de ser coneixedores que s'està 

utilitzant la seva imatge. TMB no es farà responsable de cap reclamació referent 

als drets d'imatge i el curt podrà ser desqualificat. 

 
 


