
 

 

 

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la vicerectora de Cultura i Esports de la Universitat de 
València, per la qual es convoca el I Certamen d’Art Urbà d’Eco-Escultura per premiar un projecte 
d’Art Urbà d’escultures amb materials de reciclatge per a contribuir a la sostenibilitat del planeta i la 
cura de la vida. 

 
 

La vicerectora de Cultura i Esports de la Universitat de València, fent ús de les competències que li confereix 
la resolució de 12 de gener de 2021, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV 18.01.2021), per la qual 
s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres 
òrgans d’aquesta Universitat.  

 
 
 

RESOL 

Primer 

Aprovar la convocatòria del primer Certamen d’Art Urbà d’Eco-Escultura i les bases que el regulen, incloses 
en l’annex I. 

Segon 

En l’expedient respectiu consta la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre les obligacions 
de despesa que puguen derivar-se d’aquesta convocatòria, que es finança amb el capítol IV del pressupost de 
la Universitat de València de l’any 2021, codi orgànic 3310000000, per un import total de 1.800 euros, dels 
quals 1.200 € es destinen al premi i 600 euros màxim en material. 

 
 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant 
el mateix òrgan que l’ha dictada dins del termini d’un mes, des de l’endemà de la seua publicació, o bé 
directament un recurs contenciós administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa 
de la Comunitat Valenciana dins del termini de dos mesos, des de l’endemà de la seua publicació. 

 
 

 

La vicerectora de Cultura i Esports 

(per delegació de la rectora, DOGV 18.01.2021) 

 

 

 

 

 

Ester Alba Pagán 

València, 19 de juliol de 2021  



 

 

Annex I 

BASES REGULADORES DEL PRIMER CERTAMEN D’ART URBÀ D’ECO-
ESCULTURA 

 
1. OBJECTE 

La Facultat de Ciències Socials organitza el I Certamen d’Art Urbà d’Eco-Escultura amb l’objecte de premiar 
un projecte d’Art Urbà d’escultura a realitzar amb materials de reciclatge que entre en relació amb l’entorn 
social i arquitectònic de la facultat. La intervenció  artística s’ha de dur a terme mitjançant en un espai a l’aire 
lliure habilitat a aquest efecte, a la parcel.la de la Facultat de Ciències Socials. 

 
La finalitat que es pretén aconseguir amb la concessió d’aquest premi és: 

• Fomentar l'esperit crític i compromés amb el medi ambient i la vida  i promoure els ODS (Objectius 
de Desenvolupament Sostenible) 

• Aportar una identitat innovadora al Campus dels Tarongers. 

• Permetre el desenvolupament personal i artístic dels i les artistes que participen en el certamen. 
 

2. QUI S’HI POT PRESENTAR 

Poden presentar-se al certamen els artistes plàstics i les artistes plàstiques majors d’edat, que poden fer-ho de 
forma individual o per grups. 

 
3. CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS 

L’estil i la tècnica és lliure: 

• No s’admeten treballs que tinguen continguts violents, obscens, xenòfobs, sexistes o que atempten 
contra la dignitat de les persones i els valors de la Universitat de València. 

• Les dimensions de l’escultura o objecte que el projecte proposarà seran com a mínim d’un metre i no 
ha de superar els dos metres d’altura i ha de ser projectat amb suports suficients per garantir la 
seguretat. 

• El projecte ha de ser original i no haver estar realitzat amb anterioritat. No s’accepten les obres que 
hagen estat premiades o que estiguen a l’espera de la resolució d’un altre concurs o certamen. 

• Les persones que participen en el concurs responen personalment de la legítima titularitat i originalitat 
de l’obra en els termes a què s’hi refereix el text refós de la Llei de propietat intel·lectual per garantir, 
per la sola participació en aquest concurs, aquesta titularitat, així com el caràcter original i inèdit de 
l’obra.  

• Les persones premiades han de cedir els drets de l’obra a la Universitat de València, la qual des de aquest 
moment passarà a ser titular de l'obra premiada i disposarà lliurement d'aquesta. 

  La Facultat de Ciències Socials es compromet a difondre el premi a través dels mitjans habituals.  
L’escultura s’instalarà en els voltants de la Facultat de Ciències Socials i es realitzarà fins al 15 del mes de 
desembre. El lloc el determinarà un tècnic del Servei de Prevenció i Medi Ambient del Campus de Tarongers 
i s’especificarà en la Resolució del certamen. La duració del seu emplaçament serà d’entre 6 mesos i 4 anys.  

 
4. COMISSIÓ AVALUADORA 

La comissió avaluadora seleccionarà el projecte que considere més innovador, creatiu, original, de major 
expressió social i qualitat artística i compromés amb el medi ambient i la vida. Així mateix, es valoraran 
positivament els continguts relacionats amb els valors de la Universitat de València que recull l’article 4 dels 
seus Estatuts, en particular els que es refereixen a la igualtat de gènere.



 
 
La comissió avaluadora ha de valorar les obres sobre la base dels criteris següents: 

a) Enfocament positiu del missatge del tema (20%). 

b) Força expressiva de l’obra (20%). 

c) Innovació i creativitat de l’obra (20%). 

d) Integració de l’escultura en l’entorn, compromís amb el medi ambient i amb alguns objectius dels 
ODS (20%). 

e) Qualitat artística del treball presentat i destresa en la tècnica (20%). 

La comissió pot decidir no seleccionar cap obra de les que es presenten si al seu judici no tenen les condicions 
de qualitat suficient o no respecten les bases del certamen. 

La comissió avaluadora està formada per la Vicedegana d’Igualtat, Cultura i Participació de la Facultat de 
Ciències Socials de la Universitat de València, que la presideix;  la Vicedegana d’Innovació, Cultura, Igualtat 
i Sostenibilitat de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València; 1 professor/a membre de la 
Comissió de Cultura de la Facultat de Ciències Socials; un membre del PAS de la Facultat de Ciències 
Socials, que hi actua com a secretari/ària de la comissió; un/a artista de trajectòria rellevant en el món de 
l’art urbà; un/a estudiant/a de l’Assemblea de Representants d’Estudiants (ADR) de la Facultat de Ciències 
Socials de la Universitat de València; dos/dues professors/es de la Facultat de Belles Arts de la Universitat 
Politècnica  de València i un tècnic del Servei de Prevenció i Medi Ambient del Campus de Tarongers. 

La comissió avaluadora es regeix per les normes de funcionament dels òrgans col·legiats que estableix la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
5. PREMIS I DOTACIÓ DEL CONCURS 

L’obra premiada té una dotació de 1.200 euros i es farà efectiva mitjançant transferència bancària una 
vegada es comprove que s’ha instal.lat l’escultura guanyadora en el termini i lloc indicats. En cas d’autoria 
col.lectiva es farà un repartiment proporcional entre els membres del grup. Aquest premi està subjecte a la 
retenció fiscal corresponent segons la normativa vigent. Les despeses de material necessari per a la 
realització del projecte són assumides per la Facultat de Ciències Socials, amb un límit màxim de 600 euros. 
 
Aquest premi es incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat 
procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. 
 

Consta en l’expedient respectiu la consignació pressupostària adequada i suficient per atendre les 
obligacions de despesa que es puguen derivar d’aquesta convocatòria, que es finança amb el capítol IV del 
pressupost de la Universitat de València de l’any 2021, codi orgànic 3310000000, per un import total de 
1.800 euros. 
 

El concurs pot ser declarat desert. 
 

6. FORMALITZACIÓ DE LES SOL· LICITUDS I TERMINIS DEL CONCURS 

El termini de presentació de les sol·licituds, la documentació i el projecte s’obri l’endemà de la publicació 
de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i acaba el 8 
d’octubre de 2021. 

6.1 Requisits de les sol· licituds. 

Per participar en el concurs cal omplir la fitxa d’inscripció, disponible en la pàgina web de la Facultat de 
Ciències Socials (http://www.uv.es/socials); en cas de presentar la sol·licitud col.lectius deuran especificar 
el nom de tots els integrants  i hauràn d’adjuntar còpia del projecte on facen constar les dimensions i 

http://www.uv.es/socials


 
descripció del treball.  

Aquesta documentació s’ha d’adreçar al Deganat de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de 
València (avinguda dels Tarongers, 4b, 46021-València) i pot presentar-se en qualsevol registre dels que 
preveu  a aquest efecte l’article 16.4  de la Llei 39/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú. 

6.2 El concurs es resoldrà el dia 29 d’octubre de 2021. 
 

7. ÒRGANS COMPETENTS I RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ 
L’òrgan competent per a la resolució d’aquesta convocatòria és la vicerectora de Cultura i Esports, vista la 
proposta de concessió de la comissió avaluadora. 

La resolució de concessió, i també la selecció prèvia dels projectes acceptats, es publicaran, amb efectes de 
notificació, al tauler oficial de la Universitat de València [http://tauler.uv.es] i a la pàgina web de la Facultat 
de Ciències Socials [http://www.uv.es/socials]. 

La tramitació d’aquest procediment correspon als serveis econòmics i administratius de la Facultat de 
Ciències Socials. 

El procediment de concessió és el règim de concurrència competitiva, d’acord amb la secció primera del 
capítol segon de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions. 

 
8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquest certamen comporta l’acceptació de totes aquestes bases. La comissió d’avaluació 
resoldrà qualsevol qüestió o dubte en relació amb aquesta convocatòria. 

L’autor, l’autora o grup seleccionat es compromet a realitzar el projecte presentat dins del termini establert 
i a acceptar aquestes bases. 

 
9. NORMES SUPLETÒRIES 

La Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i la Llei 1/2015, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, 
regeixen en tot allò que per analogia siga aplicable i no establisquen aquestes bases. 

 
10. RECURS 

Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició, 
davant del mateix òrgan que l’ha dictada, dins del termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la 
seua publicació, o bé directament un recurs contenciós administratiu, davant dels òrgans de la jurisdicció 
contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos, comptadors a partir 
de l’endemà de la seua publicació. 

 
11. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

11.1 Dades del responsable. 

Universitat de València Estudi 

General CIF: Q4618001D 

Av. de Blasco Ibáñez 

13 46010 Valencia 

lopd@uv.es 

11.2 Finalitats i condicions del tractament. 

http://tauler.uv.es/
http://www.uv.es/socials
mailto:lopd@uv.es


 
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes, informem que les dades personals s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de 
València que escaiga amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds corresponents, d’acord amb allò 
que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

11.3 Procedència de les dades. 
La Universitat de València només tractarà les dades que proporciona  el sol· licitant. En cas de formar part 
d’un grup de participants, les dades dels membres que el componen seran facilitades pel sol· licitant que 
conste en el formulari d’inscripció amb l’autorització prèvia dels afectats. 

11.4 Destinataris i destinatàries de les dades personals. 

Es preveuen les següents comunicacions de dades personals: 

• A entitats financeres, si escau, per al pagament que puga correspondre. 

• Publicació de la resolució de concessió de l’ajuda al tauler oficial de la Universitat de València. 
Addicionalment, a efectes informatius, es pot informar sobre la resolució en pàgines web del domini 
oficial de la Universitat de València. 

• Publicació dels beneficiaris o les beneficiaries, de l’import i de l’objecte de l’ajuda al portal de 
transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment d’allò que 
estableixen l’article 8.1.a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, i de l’article 9.1.i) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern 
i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

• A la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment d’allò que estableix l’article 
20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

11.5 Termini de conservació de les dades. 

Les dades es conservaran i, si escau, seran cancel· lades d’acord amb els criteris següents: 

a) Quant a les persones concurrents a les quals no es concedisca l’ajuda, les dades es conservaran durant 
els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents. 

b) Quant a les persones concurrents a les quals es concedisca l’ajuda, les dades es conservaran durant 
tot el període de gestió de la convocatòria d’ajudes, s’incorporaran, si escau, a l’expedient de 
l’estudiant/a i es conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol 
altre mèrit acadèmic relacionat. 

11.6 Drets. 

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seues 
dades personals i a la rectificació o la supressió, la limitació del tractament d’aquestes o a oposar-s’hi, així 
com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant 
un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es, tramès des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé 
mitjançant un escrit acompanyat de la còpia d’un document d’identitat i, si escau, de la documentació 
acreditativa que corresponga, dirigit al delegat de Protecció de Dades a la Universitat de València (Delegat 
de Protecció de Dades - Ed. Rectorat - Av. Blasco Ibáñez, 13 - 46010 València). 

11.7 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. 

La Universitat de València i les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. 
Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d’exercici de 
drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense 
perjudici del dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. 

11.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València. 

Les polítiques de privacitat de la Universitat de València es poden consultar en http://links.uv.es/qBf2qd6 

http://www.uv.es/transparencia)
mailto:lopd@uv.es
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