


 

ANNEX I : BASES REGULADORES DEL VII CONCURS DE MICRORELATS AUDIOVISUALS AMB MOTIU 

DEL 25N: “DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE  LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES”. 

 
 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L’objecte d’aquesta convocatòria és premiar els microrelats audiovisuals produïts per l’alumnat de la 

Universitat de València, la temàtica i els continguts dels quals haurà de ser “l'eliminació de la violència 

contra les dones i les estratègies d'afrontament contra la desigualtat”.  

 
 
2. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

El procediment de concessió serà 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. 

La resolució de concessió es farà dins del termini establert en l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 

 
 
3. ÒRGANS COMPETENTS DEL PROCEDIMENT 

D’acord amb allò establert en els articles 24 i 25 de la Llei 38/2003 respecte a la instrucció i resolució 

de la concessió, la valoració dels treballs serà duta a terme pel jurat, nomenat per la vicerectora, al 

qual es refereix la base 7 d’aquesta convocatòria. La instrucció del procediment serà competència de 

la degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (FFTiC) que elevarà la proposta per a la 

resolució de la concessió del concurs a la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat de la 

Universitat de València. 

 
 
4. PARTICIPANTS 

Podrà participar en el concurs qualsevol alumne/a de la Universitat de València que estiga en actiu o 

amb matrícula vigent durant el curs acadèmic 2018-2019. 

 
 
5. REQUISITS DELS MICRORELATS 

Els microrelats s'hauran d’enviar en qualsevol dels formats de vídeo més habituals, MOV, AVI, MPG4, 
MPG2, WAV, etc.  
La durada total del vídeo ha de ser, com a màxim, de 2 minuts (120 segons).  
Si el vídeo va acompanyat d'àudio o de textos, es podrà utilitzar qualsevol llengua dels estudis oficials 
de la Universitat de València.  
Es podrà gravar el microrelat en qualsevol dispositiu de registre digital d'imatges, com ara càmera, 
telèfon (smartphone), tauleta, etc. 
Es podrà generar el microrelat en vídeo, imatges sintètiques, fotografies, o qualsevol altre mètode 
d'animació audiovisual.  
Els arxius s'han d’enviar a “Consigna” de la Universitat de València, en l'adreça http://consigna.uv.es/ 
i seguint els passos indicats en l’annex 2 d’aquesta convocatòria.  
 

 

 



 

6. SOL·LICITUD, DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Les sol·licituds s’hauran de presentar, preferentment, al registre de la Facultat de Filologia, Traducció 

i Comunicació, situat a l’Avinguda de Blasco Ibáñez, 32 (46010-València), sense perjudici que es puga 

presentar al registre general de la Universitat de València (Edifici Rectorat, Avinguda de Blasco Ibáñez, 

13, 46010-València), o en qualsevol dels seus registres auxiliars. També es podran presentar en 

qualsevol dels registres previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 , de règim jurídic de les 

administracions publiques del procediment administratiu comú (d’aplicació segon la disposició 

derogatòria única de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques). 

En l’annex 2 s’indica el procediment per a adjuntar l’arxiu des de Consigna UV  (nom, cognoms, títol 

del microrelat i arxiu) i en l’annex 3 es troba la documentació complementària que s’ha d’aportar 

signada juntament amb la sol·licitud.  Tota aquesta informació també es trobarà disponible al web de 

la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València i al de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.  

Les sol·licituds s’han de presentar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta 

resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i fins a les 14.00 hores del 28 de febrer 

de 2019.  

 
 
7. JURAT I CRITERIS 

El jurat estarà compost per una persona de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València; tres 

persones de la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (FFTIC) i una 

persona externa de reconegut prestigi en l'àmbit de la igualtat de gènere. 

 

El jurat per al curs 2018-2019 estarà format per:  

- La directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València (o persona en qui delegue) 

- La vicedegana de Cultura, Igualtat i Polítiques Inclusives de la FFTiC (o persona en qui delegue) i 

dues persones de la Comissió d'Igualtat de la FFTiC. 

- Una persona experta en l’àmbit de la igualtat de gènere.  

 

Els membres del jurat han de rebre els treballs de forma anònima (sense els títols de crèdit). 

Els criteris que, principalment, valorarà el jurat seran:  

- Originalitat i creativitat (25%) 

- Realització audiovisual (25%) 

- Recursos narratius (25%)  

- Contingut divulgatiu (25%) 

 

 

8. DECISIÓ DEL JURAT 

La decisió del jurat s'adoptarà per majoria simple i s'elevarà l'oportuna proposta a la degana de la 

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació que, al seu torn, elevarà la proposta de la concessió dels 

premis a l’òrgan de resolució.  

Aquesta resolució es publicarà, als efectes de notificació, al Tauler oficial de la Universitat de València 

[https://tauler.uv.es]. A més, se li donarà publicitat a la pàgina web de la Facultat de Filologia, 

Traducció i Comunicació [http://www.uv.es/filtradcom] i serà comunicada a la persona guanyadora. 

 

http://go.uv.es/qKJa0Ns
http://go.uv.es/gv70vyS


 

 
9. PREMI 

S’estableix un premi de 500€ al microrelat guanyador i un premi de 300€ al microrelat finalista que es 
finança a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València per al 2018, orgànica 
1060000000, per un import de 800 euros.  
Els premis seran indivisibles i, si escau, es podran declarar deserts. El jurat podrà concedir accèssits 
sense dret a retribució econòmica.  
El premi serà compatible amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs que tinga la mateixa 
finalitat procedent de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacionals, de la Unió 
Europea o d’organismes internacionals. 
La quantitat abonada com a premi estarà subjecta a les retencions legalment establertes d'acord amb 

la legislació fiscal vigent. 

La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació (Annex 3, clàusula 2) per part de la persona 

guanyadora de la reproducció i comunicació pública del treball premiat d’acord amb l’article 88 del 

RDL 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. 

La Universitat de València es reserva el dret a publicar els treballs premiats a través dels mitjans que 

considere més adequats. 

 

 

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 d’allò que es disposa en el 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 dades, li informem que les dades personals 

subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València 

que procedisquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el concurs de 

conformitat amb allò establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Així 

mateix, les dades seran utilitzades per a la elaboració d’estudis i estadístiques a l’objecte de fer 

efectives les disposicions de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones 

i homes.  

 

10.3.- Procedència de les dades  

La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades per la persona sol·licitant.  

 

10.4.- Destinataris de les dades personals  

En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en el premi, s'informa 

que se cediran les dades estrictament necessàries en els següents supòsits i per a les finalitats 

següents:  

- A entitats financeres per al pagament dels imports dels premis concedits.  

mailto:lopd@uv.es


 

- Publicació de la resolució de concessió en el Tauler oficial de la Universitat de València. 

Addicionalment, a efectes informatius, podrà informar-se de la resolució en pàgines web 

allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València.  

- Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda en el portal de transparència de la 

Universitat de València (www.uv.es/transparència), en compliment d’allò establert en 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 de allò establert en 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 següents criteris: 

A.  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.  

B.  Quant als concurrents als quals els 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 a aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran 

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, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al Delegat de 

Protecció de Dades en 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  http://links.uv.es/qBf2qd6 

 

 

 

11.-NORMES SUPLETÒRIES 

La concessió d'aquests premis s’ajustarà al que preveu aquesta convocatòria i, supletòriament, serà 

aplicable la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic 

instrumental i de subvencions i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques. 

http://links.uv.es/qBf2qd6


 

El fet de participar en aquesta convocatòria implica el coneixement, enteniment i acceptació de les 

presents bases. Qualsevol qüestió o dubte que puga sorgir en la seua interpretació serà resolt segons 

el criteri del jurat. 

 

 

12. RECURSOS 

Contra la resolució de concessió d'aquests premis, que exhaureix la via administrativa, es podrà 

interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l’endemà de la 

seua publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs 

contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat 

Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà a la seua publicació. 

 

  



 

ANNEX  2. INSTRUCCIONS PER A ADJUNTAR L’ARXIU DES DE CONSIGNA UV 

 

 

 
1. Aneu a: /ENVIAR/  

2. On apareix “usuari o e-mail del destinatari en la uv”, indiqueu: cipi@uv.es  

3.  On s’indica “fitxer a enviar”, cal pujar l'arxiu del microrelat.  

4. A “descripció, text de la nota a enviar juntament amb l'url”,qui participa ha d’escriure-hi el seu nom, 

cognoms i el títol del microrelat.  

5. Per últim, cal enviar a cipi@uv.es, a banda i per correu electrònic, el document de l’annex 3 signat. 

 

 

  



 

ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD L’ARXIU 

1. INFORMACIÓ SOBRE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:  
Les dades personals subministrades en aquest procés, s’incorporaran als sistemes d’informació de la 
Universitat de València que escaiga amb la finalitat de gestionar i tramitar la participació en el concurs 
d’acord amb el que s’estableix a 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-s’hi, 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 adreçat a lopd@uv.es, quan ho facen des 
d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un 
document d’identitat i, si escau, de documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al delegat de 
Protecció de Dades a la Universitat de València. Ed. Rectorat, av. Blasco Ibáñez 13, 46010 València 
lopd@uv.es. 
 
Per a més informació respecte al tractament es pot consultar les bases reguladores del VII Concurs de 
microrelats audiovisuals amb motiu del 25N: “Dia internacional de l’eliminació de la violència contra 
les dones.” 
 
 
2. CLÀUSULA INFORMATIVA PER A L’ÚS DE LA IMATGE: 
En compliment de la normativa i en relació amb els drets fonamentals, sol·licitem el seu consentiment 
per a poder publicar i/o projectar aquelles imatges que formen part del concurs de microrelats 
organitzats per la Universitat de València durant el curs 2018-2019, així com de diferents activitats 
organitzades per la Universitat de València i/o FFTiC i que ens serveixen de material gràfic i de suport 
per a la pàgina web i altres publicacions. 
 
En tots els casos, es necessari el seu consentiment, signat, per a poder publicar o projectar les 
esmentades imatges. En qualsevol moment, i també per escrit, vostè pot revocar el seu permís, 
directament, davant la FFTiC. 
FACULTAT DE FILOLOGIA TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
Av. Blasco Ibáñez, nº 32 
46010 - València 
 
En cas que no es formalitze aquest document, s’entendrà que no autoritza la UV/FFTiC el seu ús. 
En/Na............................................................................................................................. ................................................................................................................... 
Autoritza a la UV/FFTiC a: 
Que la imatge o dades de caràcter identificatiu de ................................................................................................................... ............... 
puguen aparèixer en els corresponents esdeveniments i concursos organitzats per la UV/FFTiC i 
publicades en les pàgines web de la UV/FFTIC, les exposicions, concursos i diversos esdeveniments 
organitzats per la UV/FFTiC, en revistes i catàlegs de la UV/FFTiC. 
 
Data: 
Signatura: 
 

mailto:lopd@uv.es
mailto:lopd@uv.es

