
 

Resolució del 28/05/2018, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la 
qual es convoca el I Concurs per a la Campanya de Comunicació sobre els ODS per 
a la participació de la comunitat universitària de la Comunitat Valenciana en la 
divulgació i comunicació dels objectius de desenvolupament sostenible 
 

1. Concurs 

La Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat de València (UV), la Universitat d'Alacant (UA), la Universitat 

Jaume I (UJI) i la Universitat Miguel Hernández (UMH) convoquen la primera edició del Concurs per a la Campanya de 

Comunicació sobre els ODS. El concurs està finançat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, 

Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana. 

Les presents bases tenen per objecte regular el Concurs per a la Campanya de Comunicació sobre els ODS. 

En el concurs prevaldrà la creativitat de la comunitat universitària, amb l'objectiu de difondre i promoure el coneixement 

sobre els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la Comunitat Valenciana, i reconèixer amb això la 

participació de la comunitat universitària en els àmbits de la solidaritat i de la cooperació al desenvolupament.  

 

2. Temàtica 

Les propostes representen diferents formes (visuals, artístiques, escrites, digitals, etc.) de comunicar els ODS a la 

societat. Es tracta d'acostar el coneixement dels ODS a la ciutadania, de manera que s'impulse un model de ciutadania 

compromès activament amb la consecució d'un món més equitatiu i sostenible.  

Les modalitats del concurs són: 

- Eines per a les noves tecnologies: entren en aquesta modalitat aquelles sol·licituds la implementació de les 

quals no necessita mitjans físics impresos per a la divulgació, sinó que es focalitza en les noves tecnologies 

digitals. Alguns exemples podrien ser aplicacions per a mòbils o tauletes, videojocs, difusió específica per a 

mitjans digitals (blogs, xarxes socials, observatoris), etc. En aquesta modalitat s'ha de detallar com se’n podria 

fer el desenvolupament, inclòs el codi informàtic (si escau) o, si hi manca, una explicació detallada del possible 

desenvolupament i implementació real d’aquest.  

- Disseny d'imatge i desenvolupament de campanya: es presenten a aquesta modalitat aquelles propostes 

de disseny gràfic per a la realització d'una campanya de comunicació sobre els ODS. En aquesta modalitat 

s'ha de lliurar el disseny proposat i detallar com se’n podria fer el desenvolupament i la implementació. El 

format de la campanya és lliure (exposicions, cartelleria, pamflets, fanzins, contes, etc. o una combinació dels 

anteriors). 

- D’altres tipus de comunicació: en aquesta modalitat poden presentar-se totes aquelles sol·licituds que no 

encaixen en les modalitats anteriors, com per exemple, representacions teatrals, tallers, contes orals, falques 

de ràdio o TV, etc., però que d'igual manera serveixen per a difondre i promoure els ODS en la societat. 



 

En les tres modalitats es valora el nivell de profunditat en l'explicació (on cal incloure almenys un pla d'actuació, un 

cronograma i un pressupost), la seua viabilitat per a la posada en pràctica i la repercussió que tindria sobre la societat. 

 

3. Participants 

Té dret a participar-hi l'alumnat oficial (grau, postgrau i doctorat), el personal docent i investigador (PDI) i el personal 

d'administració i serveis (PAS) de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

La proposta es pot presentar individualment o en grup. En aquest últim cas, s'ha de nomenar una persona coordinadora 

del grup, que assumirà les tasques de presentació del treball i, si s’escau, de recollida del premi. Totes les persones 

que constitueixen un grup es consideren autores. 

Les persones que hi participen accepten les bases d'aquesta convocatòria. 

 

4. Lliurament i format 

Cada persona o grup participant pot presentar fins a un màxim d'una sol·licitud per modalitat, que ha de ser original i 

no estar pendent de votació ni haver sigut premiada en un altre concurs. Si es dóna el cas, l'autor o autora seria 

desqualificat immediatament. 

No està permès l'ús d'imatges protegides legalment per copyright, així com qualsevol ús d'imatges l'autoria o drets de 

les quals no pertanguen a la persona participant. Són responsabilitat de l'autora o autor els possibles perjudicis que 

resulten de la utilització d'aquest tipus d'imatges. L'ús de qualsevol recurs descarregat d'Internet amb drets d'autoria 

comporta l'exclusió directa del concurs. 

Les propostes es lliuren preferentment als registres d'entrada oficials de qualsevol de les cinc universitats públiques 

de la Comunitat Valenciana o, alternativament, per mitjà de qualsevol de les formes recollides en la Llei de procediment 

administratiu, en l’article 16 (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques).  

Per a formalitzar les candidatures, s’han de lliurar dos sobres diferenciats amb el contingut següent:  

 

Contingut del sobre núm. 1: 

 - Explicació en paper de la proposta en format lliure. Ha d'incloure, almenys, un pla d'actuació, un cronograma i un 

pressupost. 

-  Versió digital de la proposta (en CD, USB o targeta de memòria). 



 

El sobre número 1 ha d’estar identificat a l'exterior només amb “sobre núm. 1”, i el títol de la sol·licitud i la modalitat en 

la qual participa. Aquest sobre és el que valora el jurat del concurs.  

Contingut del sobre núm. 2: 

- Annex I.  

- Justificant de pertinença a la universitat de l’autoria i coautoria (fotocòpia del carnet o matrícula). 

El sobre número 2 ha d’estar identificat a l'exterior amb “sobre núm. 2”, i el títol de la sol·licitud i la modalitat en la qual 

participa. Aquest sobre número 2 no es lliura al jurat i queda custodiat, de manera que, una vegada es decideix el 

concurs, es puguen associar els títols de les sol·licituds guanyadores a les dades personals de cada participant.     

Les dades de caràcter personal que faciliten les persones interessades o aquelles a les quals les universitats tinguen 

accés en el marc d'aquesta convocatòria, tenen la protecció derivada de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 

de protecció de dades de caràcter personal. 

Cada participant és l'únic o única responsable de les reclamacions que es puguen produir per la vulneració de qualsevol 

dret a tercers –incloent-hi sense caràcter limitatiu drets de propietat intel·lectual o industrial i drets d'imatge– i es 

compromet a deixar indemnes les universitats com a organitzadores. 

5. Terminis 

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta 

convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 5 de setembre del 2018 a les 14.00 hores. 

6. Premi 

L'organització del concurs atorga sis guardons: 

- Un primer premi per cada modalitat, dotat amb 1.650 euros.  

- Un accèssit per cada modalitat. Cada accèssit s’exposa junt amb les persones guanyadores del concurs i rep un 

diploma oficial. 

La UPV destina per a aquesta convocatòria fins a un màxim de 4.950 euros de l'aplicació pressupostària 002701315-

541-60000-20170545. 

Els premis estan subjectes a la retenció fiscal corresponent. 

A més, la resta d'universitats (UV, UA, UMH i UJI) poden destinar fins a 5.000 euros per universitat per a l'execució i la 

implementació real de les idees guanyadores. 

7. Drets 



 

Presentar-se a aquest concurs suposa la cessió expressa de cada autor o autora, o coautor o coautora, dels drets 

intel·lectuals de les propostes a les universitats convocants. Les idees guardonades es poden utilitzar en exposicions, 

activitats o material de difusió, sense que això implique cap pagament o contraprestació més enllà de l'associat al premi 

del concurs. A més, les persones que participen en el concurs donen el consentiment perquè les obres presentades 

puguen ser modificades amb la finalitat d'adaptar-les als diferents documents gràfics o audiovisuals que les cinc 

universitats públiques valencianes consideren convenient. 

La retirada del format físic per part de les persones que hi participen es pot efectuar-se durant els tres mesos següents 

a la resolució del concurs. 

8. Incompliment 

El jurat declararà no vàlids els treballs que no complisquen els requisits exposats en aquesta convocatòria.  

9. Jurat 

La UPV és l'òrgan instructor i la decisió del concurs és a càrrec d'un jurat multidisciplinari designat pel rector de la UPV, 

format per: 

- Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació de la UPV (o persona en qui delegue) 

- Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la UV (o persona en qui delegue) 

- Vicerector de Relacions Internacionals de la UA (o persona en qui delegue) 

- Vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme de la UJI (o persona en qui delegue) 

- Vicerector de Relacions Internacionals  de la UMH (o persona en qui delegue) 

- Director general de Cooperació i Solidaritat – Generalitat Valenciana (o persona en qui delegue) 

 

Aquest jurat avalua i proposa les persones premiades, i eleva la seua proposta al rector de la UPV, qui resol en última 

instància. 

La participació en aquest concurs exclou immediatament el fet de poder formar part de l'esmentat jurat. 

 

10. Criteris de valoració 

El jurat té en compte els criteris de valoració següents: 

• Adequació a la temàtica dels ODS (2) 

• Profunditat en l'explicació i el detall de la proposta (2) 

• Creativitat i disseny (2) 

• Viabilitat per a la seua implementació real (3) 





 

ANNEX I 

(Informació a incloure només en el sobre núm. 2) 

FORMULARI DE DADES DE LA PERSONA O GRUP PARTICIPANT I CESSIÓ DE DRETS DE PROPIETAT EN CAS 

DE SER PREMIAT  

Sol·licitant o representant de grup: 

Nom:    ………………………………………………………………………………………............................................................................. 

Cognoms:  …………………………………………………………………………………………....................................................................... 

Universitat:………………………………………..……………………………………………………………. 

Escola / departament / institut / centre o servei: …….................................................................................................... 

DNI / passaport:………………………………………………………………………………………………….................................................... 

Telèfon:…………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

Adreça electrònica: ………………………………………………………………………………………………………..……. 

Cessió de drets de propietat intel·lectual: 

 Cedisc, en virtut d’aquest document, a les cinc universitats de la Comunitat Valenciana com a conseqüència 

d’haver obtingut un premi o accèssit a l’empara de la convocatòria  de bases del concurs de comunicació 

sobre els ODS, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública –inclosa la posada a disposició del 

públic- (art. 18, 19 i 20 de la Llei de Propietat Intel·lectual) en l’àmbit geogràfic nacional sobre l’esmentada 

obra, per un període de cinc anys a comptar des del dia 1 de juliol de 2018 en règim de no exclusivitat. 

 

Així mateix, em responsabilitze de la veracitat de les dades anteriors, de l’originalitat de l’obra i del gaudi 

pacífic dels drets cedits. 

________________,  ______de_______________ de ______ 

 

 

Signatura:_______________________________ 

 

 

(Copieu i empleneu tantes vegades com siga necessari en el cas que hi haja coautores o coautors) 

*Adjunteu un justificant de pertinença a la Universitat (fotocòpia de la matrícula o del carnet) de cada persona. 


