Resolució de 11 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València per la qual es
convoca i s’estableixen les bases reguladores de la Sexta Edició del Concurs de Fotografia
de Paisatge Valencià de la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians. [Exp.
CAT22-05-45-01]
El vicerectorat d’Innovació i Transferència de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li
confereix la Resolució de 4 d’abril de 2022, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV de 11 d’abril de
2022) per la qual s’aprova la delegació de competències en els vicerectors i les vicerectores, la secretària
general, el gerent i altres òrgans d’aquesta universitat,
RESOL
1.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores de la 6a edició del Concurs de Fotografia de Paisatge Valencià
recollides en l’annex I i II.
2.- Els premis es financen amb càrrec al capítol VII del pressupost de la Càtedra Participació Ciutadana i Paisatges
Valencians de la Universitat de València per a l’any 2022, orgànica 1040161868, específica 20170221 per un
import de mil dos-cents euros (1.200 €).
3.- Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, cap interposar recurs potestatiu de reposició
davant aquest mateix òrgan en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, o bé, directament, interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats
des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució davant els òrgans contenciosos administratius de la
Comunitat Valenciana.
La Rectora, p.d. (DOGV 11/04/2022)
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ANNEX I. BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SEXTA EDICIÓ DEL CONCURS
DE FOTOGRAFIA DE PAISATGE VALENCIÀ DE LA CÀTEDRA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I
PAISATGES VALENCIANS
1.

OBJECTE
L’objectiu d’aquesta convocatòria és premiar fotografies que arrepleguen les qualitats paisatgístiques
(ecològiques, culturals, estètiques, històriques, simbòliques, patrimonials, etc.) del territori de la Comunitat
Valenciana, amb la finalitat de mostrar i divulgar els valors ambientals, patrimonials i identitaris dels
paisatges valencians.

2.

PARTICIPANTS
Poden participar en aquest concurs estudiants i persones titulades de qualsevol de les universitats públiques
valencianes (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat Miguel Hernández
d’Elx, Universitat Jaume I i Universitat d’Alacant). Estudiants i titulats de les Escoles d'Art i Superior de
Disseny de la Comunitat Valenciana (EASD d'Alcoi, EASD d'Alacant, EASD de Castelló, EASD d'Oriola i EASD
de València). Estudiants i titulats d'FP de Grau Superior de Comunicació, Imatge i So; i dels cicles formatius
de Grau Superior de Fotografia, Il·lustració i Animació.

3.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i es tanca el 21 d’octubre de 2022.
Les sol·licituds es presentaran mitjançant el formulari inclòs en l'annex II a través de la Seu electrònica de la
Universitat de València, fent ús del procediment de registre electrònic que es troba accessible en
https://links.uv.es/xz8ewug amb usuari i contrasenya de la Universitat de València, amb registre previ en la
seu o amb certificat electrònic digital.
Les sol·licituds hauran d'anar dirigides a Càtedres Institucionals i d'Empresa seguint la següent ruta: “Tipus
d'unitat” Serveis universitaris, generals i centrals; “Òrgan al qual es dirigeix” Servei de Transferència i
Innovació; “Tramitació desitjada” Gestions específiques de la unitat, Càtedres Institucionals i d'empresa. En
aquest enllaç es pot consultar una guia d'ajuda.
Al costat de la sol·licitud, serà necessari adjuntar documentació que acredite la titulació o estudis en curs
(fotocòpia de títol o matrícula).
D'acord amb l'article 53.1.d) de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, queden exemptes de l'obligació d'adjuntar l'acreditació de la titulació o els estudis en curs, les
persones titulades i/o matriculades en estudis de la Universitat de València.
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Addicionalment a la sol·licitud d'inscripció remesa per registre electrònic, cada concursant haurà de
presentar les fotografies seguint aquestes indicacions:
•

Cada concursant pot participar amb un màxim de 5 fotografies.

•

S’accepten fotografies tant en color com en blanc i negre.

•

Les fotografies han de lliurar-se en dues modalitats (totes dues obligatòries):

1. PAPER FOTOGRÀFIC: La mesura ha de ser de 20 cm x 30 cm. En el revers de cada fotografia ha de figurar
el títol, lloc i data en què ha sigut presa la instantània. El nom i cognoms de l’autor o de l’autora, la seua
adreça, telèfon i correu electrònic (annex II) han d’aparèixer en el sobre tancat en què han de lliurar-se les
fotos, que ha d’anar dirigit a:
Universitat de València
Facultat de Geografia i Història
Departament de Geografia
Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians
Av. Blasco Ibáñez, núm. 28
C.P: 46010, València (VALÈNCIA)
2. DIGITAL: Les imatges han d’enviar-se en format JPG amb un màxim de 1500 píxels en el seu costat més
llarg, a 72 dpi. Les persones participants adjuntaran les fotografies a la sol·licitud realitzada per registre
electrònic, indicant títol, data i les coordenades o lloc en què ha sigut presa la instantània.
No s’hi admet cap fotografia els drets de propietat intel·lectual de la qual no pertanguen íntegrament i sense
excepció a la persona participant en el concurs.
No s’hi admeten fotografies manipulades digitalment, ni viratges de color, clonacions, muntatges fotogràfics
o totes aquelles alteracions que canvien la fotografia tal com va ser realitzada. No s’entenen com a
manipulacions els ajustos de màscara d’enfocament, saturació, nivells i altres ajustos necessaris en tot
revelat digital.

4.

ÒRGAN INSTRUCTOR I ÒRGAN COMPETENT PER A RESOLDRE
La instrucció de aquest procediment correspon al Servei de Transferència i Innovació.
L’òrgan competent per a la resolució de la convocatòria és el Vicerectorat d’Innovació i Transferència.

5.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió és el règim de concurrència competitiva, d’acord amb la secció 1a del capítol
II de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
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La resolució del concurs es fa en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el
DOGV, segons el que estableix l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

6.

COMISSIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ

Comissió de Valoració
L’elecció de les fotografies rebudes es durà a terme per les persones següents:
•

Ester Alba (professora del Departament d’Història de l’Art, UV).

•

Emilio Iranzo (director de la Càtedra Participació Ciutadana i Paisatges Valencians).

•

Miguel Lorenzo (fotògraf professional).

•

Pep Pelechà (fotògraf professional).

•

Ana Barbeta (Directora de la Biblioteca de Humanidades “Joan Reglà”).

Criteris d’avaluació
En funció de la quantitat de fotografies rebudes, la Comissió de Valoració es reserva el dret d’efectuar una
primera selecció en què trie 25 fotografies, que seran valorades segons els criteris següents:
•

Compliment de l’objectiu: adequació de la imatge a la temàtica del concurs “Els paisatges valencians”.
(30%)

•

Qualitat tècnica: enfocament i contrast adequat, colors nítids i composició equilibrada. (30%)

•

Qualitat estètica: capacitat per a comunicar visualment i realçar l’atractiu del paisatge valencià i la seua
singularitat. (20%)

•

Creativitat: originalitat del tema i de la presentació. Frescor de la temàtica i imaginació de l’artista o de
l’artista en realitzar la imatge i assignar el títol a la fotografia. (20%)

7.

RESOLUCIÓ DEL CONCURS
La proposta de decisió de la comissió de valoració es farà pública el 4 de novembre de 2022, a través de la
pàgina web de la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians: https://www.uv.es/catedrapaisaje.
A l’efecte de notificació, es publicarà en el tauler oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es],
i es donarà un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la seua publicació en el tauler oficial
d’anuncis de la UV per a presentar, si escau, escrit d’al·legacions.
Transcorregut aquest termini, el jurat elaborarà i publicarà en els mateixos mitjans la proposta de resolució
definitiva.
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El vicerectorat d’Innovació i Transferència resoldrà els premis atenent a la proposta de concessió de la
comissió de valoració.
La resolució de concessió es publicarà, amb efecte de notificació, en el tauler oficial de la Universitat de
València [https://tauler.uv.es].
A més, se li donarà difusió, incloent enllaços a la publicació del tauler oficial, en la pàgina web:
www.uv.es/catedres, així com en la pàgina web de la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges
Valencians.
La resolució dels premis contindrà la puntuació assignada als participants. Com s'esmenta en l'apartat “6.
Criteris d'avaluació”, en cas que es produïsca un garbellat de preselecció de les 25 millors instantànies per
part del jurat, només s'oferirà la puntuació de les fotografies que hagen passat la primera fase de
preselecció.
El lliurament de premis tindrà lloc en la inauguració de l’exposició que la Càtedra realitzarà en la Biblioteca
de Humanitats “Joan Reglà”, durant el mes de desembre. De manera simultània aqueixa mateixa exposició
es dissenyarà en format virtual i accessible des de qualsevol dispositiu electrònic.

8.

PREMIS
Consta en el respectiu expedient la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre les
obligacions de despesa que puguen derivar-se d’aquesta convocatòria.
Els premis es financen amb càrrec al capítol VII del pressupost de la Càtedra Participació Ciutadana i
Paisatges Valencians de la Universitat de València per a l’any 2022, orgànica 1040161868, específica
20170221 per un import total de 1.200 €.
Se n’atorguen els següents:
•

Primer premi, dotat amb 600 euros.

•

Segon premi, dotat amb 350 euros.

•

Tercer premi, dotat amb 250 euros.

El premis son indivisibles i poden ser declarats deserts.
La quantitat abonada com a premi està subjecta a les retencions legalment establertes d’acord amb la
legislació fiscal.

9.

RECURSOS
Contra la resolució de concessió dels premis es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini
d’un mes a partir de l’endemà de publicar-se, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, o bé directament
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recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de publicar-se.

10.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

10.1.- Dades del responsable
Universitat de València Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010 València
lopd@uv.es
10.2.- Finalitats i base jurídica del tractament
En compliment del que es disposa en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27
d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i garantia de drets digitals, us informem que les dades personals subministrades en aquest
procés s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que siguen procedents, amb
la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el premi, de conformitat amb el que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
10.3.- Procedència de les dades
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant.
10.4.- Destinataris de les dades personals
En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la presentació de la candidatura, s’informa que se
cediran les dades estrictament necessàries en els següents supòsits i per a les finalitats següents:
Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València. Addicionalment, a
efecte informatiu, pot informar-se de la resolució en pàgines web allotjades sota el domini oficial de la
Universitat de València.
Publicació dels beneficiaris, import i objecte del premi en el portal de transparència de la Universitat de
València (www.uv.es/transparencia), en compliment del que estableix 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 e) 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 del que estableix l’article 20 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
10.5.- Termini de conservació de les dades
Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d’acord amb els criteris següents.
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Quant als concurrents als quals no es concedisca el premi, les dades es conservaran durant els períodes
previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents.
Quant als concurrents als quals es concedisca el premi, les dades es conservaran durant tot el període
vinculat a la gestió de la convocatòria, s’incorporaran si escau a l’expedient de l’estudiant i es conservaran
amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat.
10.6. Drets
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les
seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al
tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus
drets d’accés, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es , des d’adreces oficials de
la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, quan
pertoque, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al delegat de Protecció de Dades a la Universitat
de València.
10.7 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control
La Universitat de València, 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.
10.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València
Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qbf2qd6

11.

COMPATIBILITAT

Aquests premis són compatibles amb qualsevol altre tipus de premi o ajuda pública o privada.

12.

LEGISLACIÓ APLICABLE

En allò no previst per la convocatòria, aquesta ha d’interpretar-se d’acord amb la legislació aplicable a les
ajudes i altres aportacions dineràries sense contraprestació realitzades pels ens pertanyents al sector públic
de la Comunitat Valenciana, això és, Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; Llei 9/2008,
de 3 de juliol, que modifica la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions de la Comunitat Valenciana i
Llei 1/2015 de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
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13.

COPYRIGHT I DRETS D’AUTOR

Les persones participants es responsabilitzen del compliment de les disposicions legals vigents en matèria
de propietat intel·lectual i física de cada imatge.
Només pel fet de presentar-se al premi, la persona participant afirma que:
És l’únic autor o autora de cadascuna de les fotografies presentades.
Que és la persona propietària del copyright i qualsevol altra propietat intel·lectual de cada imatge.
Que és responsable de les persones que apareguen en les imatges i caurà sobre si la responsabilitat davant
qualsevol reclamació realitzada per terceres persones en relació a això.
La Càtedra no serà responsable en cap circumstància de l’incompliment de la llei sobre aquest tema.
Els drets d’autor mai deixaran de pertànyer a la persona participant.
En participar en el concurs els participants accepten que, totes les obres rebudes passaran a formar part de
la base d'imatges de la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians. De manera que els
participants autoritzen aquesta càtedra a reproduir aqueixes imatges en tots els mitjans de comunicació i
suports que determinen necessaris per a la difusió del premi i/o projectes, campanyes nacionals i
internacionals. Les imatges sempre seran utilitzades incloent el nom de l'autor o autora d'aquestes.
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ANNEX II

1

Exp.

DADES IDENTIFICATIVES

Nom
Cognoms
Adreça
Adreça electrònica

Telèfon

Títol fotografia 1
Títol fotografia 2
Títol fotografia 3
Títol fotografia 4
Títol fotografia 5
És necessari adjuntar la documentació que acredite la titulació o estudis en curs (fotocòpia de títol o matrícula).
Queden exemptes d’aquesta obligació les persones titulades i estudiants de la Universitat de València.

Data i signatura

Destinació: Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians - Facultat de Geografia i Història
- Departament de Geografia - Av. Blasco Ibáñez, núm. 28 - C.P: 46010, València

2

LOPD

Les dades personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de
València que corresponga amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de les ajudes, d’acord amb el que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les
seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se, així com el
dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament
d’un correu electrònic dirigit a: lopd@uv.es, quan ho facen des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé,
mitjançant escrit acompanyat de còpia de document d’identitat i, si fora necessari, de documentació acreditativa
de la sol·licitud, dirigida al delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València, Edif. Rectorat, av. Blasco
Ibáñez 13, 46010 València, lopd@uv.es .
Per a més informació sobre el tractament, podeu consultar les Bases reguladores de la sexta edició del concurs
“Fotografia de paisatge valencià” de la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians.
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