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Annex I 

 
Bases reguladores de la convocatòria de la II Edició del Concurs “Campanya de 
Comunicació dels ODS” 
 
1.  Objecte de la convocatòria. 
L'objectiu de la convocatòria és atraure l’interès de la comunitat universitària i del públic 
en general sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions 
Unides continguts en l'Agenda 2030, fomentar el compromís social del públic i al mateix 
temps, promoure en els xiquets una actitud de col·laboració i solidaritat per a aconseguir 
un canvi en benefici de totes les persones que vivim en aquest planeta. És important 
que cada persona prenga consciència de les seues possibilitats de contribució perquè 
els ODS es complisquen en el 2030. 
 
L'objecte de la convocatòria és seleccionar, en règim de concurrència competitiva, 
propostes on es prevalga la creativitat i es promoga el coneixement sobre els ODS a la 
Comunitat Valenciana, dinamitzant la participació de la comunitat universitària en els 
àmbits de la participació, solidaritat i cooperació al desenvolupament. 
 
2.  Destinataris. 
La convocatòria està destinada a tota la comunitat universitària de la Universitat de 
València: estudiants de grau, màster o doctorat, personal docent i investigador i 
personal d'administració i serveis. 
 
3.  Característiques generals de les candidatures. 
3.1.  Els treballs han d'haver-se realitzat durant l'any 2019, en qualsevol de les llengües 
oficials de la Comunitat Valenciana o en qualsevol altre idioma, sent en aquest cas, 
obligatòria la presentació d'una traducció jurada del treball. 
 
3.2. Poden presentar-se al concurs tant treballs individuals com els realitzats en equip o 
en col·laboració.  En el cas de treballs realitzats en col·laboració, almenys una persona 
haurà de pertànyer a la comunitat universitària i serà coordinadora i representant del 
grup, assumint les tasques de presentació del treball i, si escau, de recollida del premi. 
Totes les persones que constituïsquen un grup seran considerades autores.  
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4.  Característiques específiques de les candidatures. 
En aquesta edició el concurs pretén desenvolupar un joc infantil que promoga i difonga 
els cinc eixos centrals dels ODS: PLANETA, PERSONES, PROSPERITAT, PAU I ALIANCES. 
Les propostes representaran diferents formes (visuals, artístiques, escrites, digitals, etc.) 
de comunicar els ODS a través d'un joc per als xiquets. Es tracta d'acostar el coneixement 
dels ODS a la ciutadania, de manera que s'impulse un model de ciutadania compromés 
activament en la consecució d'un món més equitatiu i sostenible. 
Les propostes han d'incloure una memòria explicativa del joc en el qual s'han 
d'especificar els següents punts: 
a) Fonamentació, objectius i metodologia. 
b) Descripció i contingut del joc. 
c) Necessitats tècniques. 
d) Pla de difusió del joc, proposta de com es podria publicitar el joc. 
e) Pressupost aproximat per a l'elaboració i desenvolupament del joc. 
  
Segons el format de presentació, les candidatures es distribueixen en dues categories: 
 
4.1.  Categoria A. Eines per a les noves tecnologies. 

4.1.1. Característiques: Jocs per a la implementació dels quals no necessite de 
medis físics impresos per a la seua divulgació, sinó que es focalitzen en les 
noves tecnologies digitals. Alguns exemples podrien ser aplicacions per a 
mòbils o tabletes, videojocs, difusió específica per a mitjans digitals (blogs, 
xarxes socials, observatoris), etc. En aquesta modalitat s'haurà de detallar 
el desenvolupament i implementació real del joc. 

4.1.2. Format: S'haurà d'entregar el disseny proposat en un USB, CD o altres 
sistemes o plataformes llest per a la seua presentació davant el jurat 
qualificador. 

4.1.3. Premi: Diploma i un premi de 2.500 euros. Aquest premi estarà subjecte a 
la retenció del 19% i les normatives pertinents. 

 
4.2.  Categoria B. Disseny d'un joc utilitzant mitjans no digitals. 

4.2.1. Característiques: disseny proposat i detallar com es podria realitzar la seua 
elaboració. El format és lliure (disseny, exposicions, cartelleria, pamflets, 
fanzines, contes, etc. o una combinació dels anteriors); 
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4.2.2. Format: S'haurà d'entregar el disseny del joc proposat i detallar com es 
podria realitzar la seua impressió. El format és lliure (disseny, exposicions, 
cartelleria, pamflets, fanzines, contes, etc. o una combinació dels 
anteriors). Tots aquests elements abans d'impressió es presentaran 
físicament o fotografiats, de manera que siguen directament exposats per 
a la seua qualificació pel jurat. 

4.2.3. Premi: Diploma i un premi de 2.500 euros. Aquest premi estarà subjecte a 
la retenció del 19% i les normatives pertinents. 

 
5. Exclusions i incompatibilitats 
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 o haver sigut premiada 
en un altre concurs o activitat. Donat el cas, l'autor o l'autora seria desqualificat 
immediatament. 
El material utilitzat per a la realització de les propostes no pot estar subjecte a drets de 
propietat intel·lectual, en tot cas podrien estar disponibles per Creative Commons (cc). 
La persona(s) sol·licitants són responsables de la utilització i l'obtenció dels drets d'ús 
d'aquest material. L'ús de qualsevol recurs descarregat d'Internet amb drets d'autor 
comporta l'exclusió directa del concurs. 
Queden excloses les propostes que són part d'un pla docent o d'investigació, així com 
aquelles que difonguen continguts que van en contra dels drets i llibertats fonamentals 
i dels Estatuts de la Universitat de València. 
 
6. Presentació de candidatures i terminis  

6.1. La presentació de candidatures es realitzarà pel registre d'entrada de la 
Universitat de València o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38.4 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. (RDL 
11/2018, de 31 agost modifica la disposició final setena de Llei 39/2015 sobre 
les previsions d'entrada en vigor del registre electrònic). 

6.2. Amb la signatura de la sol·licitud, la persona o persones sol·licitants accepten 
les bases d'aquesta convocatòria, que les dades inexactes declarades en la 
sol·licitud comporten l'exclusió del concurs, que la persona o persones 
sol·licitants no estan incurses en cap de les circumstàncies recollides en 
l'article 13.2 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, que la proposta 
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presentada és original i inèdita i no és còpia ni modificació d'una altra. En el 
cas de les candidatures grupals l'exclusió d'una persona implica la de tot el 
grup. 

6.3. El termini de presentació de les sol·licituds comença a partir de l'endemà de 
la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana i finalitza l'1 d'octubre de 2019. 

6.4. En els casos d'omissió o error en la presentació de la sol·licitud o en la 
documentació requerida en el punt 6 d'aquestes bases, es donarà un termini 
de 10 dies perquè s'esmene la falta o s'aporte la documentació preceptiva, 
fent constar que en cas de no esmenar les omissions o errors en la sol·licitud 
i en la presentació de documentació en el termini de deu dies, s'entendrà que 
els sol·licitants desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que disposa 
l'article 68 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  

 
7. Documentació 
La documentació a presentar serà la següent: 
7.1. Imprés de sol·licitud que s'adjunta com a Annex II, adjuntant una fotocòpia del 

document d'identitat. 
7.2. Treball presentat, segons l'estipulat en la base 3 i 4, per a les categories A i B. 
7.3. Memòria explicativa de la proposta en format lliure. Ha d'incloure, almenys, un Pla 

d'Actuació i un pressupost, d'acord al punt 4. 
 
8. Criteris de valoració i jurat. 
8.1. Els criteris de valoració de les candidatures seran els següents: 

8.1.1. Adequació a la temàtica dels ODS: 30 punts 
8.1.2. Adequació del joc i les seues instruccions a l'edat a la qual està destinat: 30 

punts. Seguint la guia de Aiju (Institut Tecnològic del Joguet) sobre 
l'adequació joguet-edat, així com les disposicions referents a les normes de 
seguretat dels joguets a Espanya (RD 204/1995 i RD 880/1990), és a dir, a tot 
producte concebut o manifestament destinat a ser utilitzat amb finalitats de 
joc per xiquets d'edat inferior a 14 anys. 

8.1.3. Creativitat, disseny, economia i sostenibilitat: 20 punts. Implementació de 
baix cost segons el nombre d'unitats elaborades/emeses. 



               

 
 

Pça. Cisneros, 4  tel. 96 386 41 10  vicerec.internacional.cooperacio@uv.es 
46003 – València www.uv.es/relint 

  7 
 

8.1.4. Interdisciplinarietat, es valorarà que els participants en una candidatura 
procedisquen de diverses titulacions/àrees de coneixement i estaments: 20 
punts. 

 
8.2. El jurat que valorarà les candidatures està presidit pel Vicerector 
d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València i estarà integrat, a més, 
pels següents membres: 

 La Delegada de la Rectora per a Cooperació 
 La Directora General de Cooperació i Solidaritat (GVA) 
 El Cap del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, que actuarà com 

a Secretari (o persona en qui delegue). 
 
9. Crèdit assignat 
La dotació econòmica per a la present convocatòria és de 5.000 euros dels fons de la 
subvenció concedida per la Generalitat Valenciana amb càrrec al capítol IV, específica 
20180740 de la orgànica 4040059139. 
 
10. Instrucció, resolució i lliurament de premis. 

10.1. La instrucció del procediment de concessió dels premis es realitzarà pel Servei 
de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València. 

10.2. El lloc de publicació de qualsevol acte administratiu relacionat amb aquesta 
convocatòria serà el tauló oficial d'anuncis de la Universitat de València 
https://tauler.uv.es/ . Així mateix i com mig complementari es publicarà en la 
web http://www.uv.es/coop 

10.3. El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València 
resoldrà la present convocatòria de premis després d'haver comprovat el 
compliment dels requisits especificats en aquesta convocatòria, en els termes 
que preveu l'article 25 de la citada Llei 39/2015 i vista la proposta del jurat. En 
qualsevol cas, la resolució es farà dins dels terminis establits per l'article 25 de 
la Llei 38/2003, General de Subvencions. 

10.4. Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa podrà interposar-se, 
conforme a l'art. 123 de la llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició, en el 
termini d'un mes comptat des de l'endemà a la seua notificació o publicació 
davant el mateix òrgan que va dictar l'acte que s'impugna, o bé directament 
interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
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comptats des de l'endemà a la seua notificació o publicació davant els òrgans 
de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana. 

10.5. Una vegada resolta la convocatòria se celebrarà un acte de lliurament de 
premis, que serà presidit pel Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la 
Universitat de València. La data de celebració es comunicarà oportunament a 
les persones guardonades. 

 
11. Publicació i difusió 

11.1. La Universitat de València es reserva el dret a poder difondre el contingut i el 
nom de les persones guardonades. 

11.2. L'acceptació del premi suposa la cessió en exclusiva dels drets de reproducció, 
distribució, comunicació pública i transformació a la Universitat de València 
(d'acord al RDL 1/1996 Propietat Intel·lectual) 

11.3. En qualsevol cas, els treballs editats portaran la indicació “II Campanya de 
comunicació dels ODS” concedits per la Universitat de València”. 

 
12. Dret a la informació en la recollida de dades de caràcter personal. 

12.1. Finalitat i condicions del tractament: En compliment del que es disposa en el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les seues 
dades s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que 
procedisquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de 
conformitat amb el que s'estableix en la Llei 38 / 2003 de 17 de novembre 
General de Subvencions. 

12.2. Responsable del tractament i dades de contacte del delegat de protecció de 
dades: el responsable del tractament de les dades relacionades amb la gestió 
d'aquestes ajudes és la Universitat de València. 

Delegat de Protecció de Dades 
Ed. Rectorat 
Av. Blasco Ibáñez, 13 
VALÈNCIA 46010 
lopd@uv.es 

12.3. Es preveuen les següents comunicacions de dades personals sense 
consentiment de l'afectat / a: 
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12.4. Publicació de la resolució de concessió en el tauló oficial de la Universitat de 
València. Addicionalment, a efectes informatius, podrà enllaçar-se la resolució 
en pàgines web allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València. 

12.5. Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda en el portal de 
transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia) en 
compliment d'el que s'estableix 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 e) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon Govern i 
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

12.6. En la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en compliment d'el que 
s'estableix en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

12.7. A entitats bancàries, si escau, per al pagament de les ajudes. 
12.8. Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran i seran si escau 

cancel·lats d'acord amb els següents criteris: 
12.9. Quant als aspirants que no siguen seleccionats les dades es conservaran durant 

els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels 
concurrents. 

12.10. Quant als aspirants seleccionats les dades es conservaran durant tot el 
període vinculat a la gestió de les ajudes, s'incorporaran si escau a l'expedient 
de l'estudiant i es conservaran amb finalitats d'acreditació i certificació de la 
concessió d'ajudes i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat. 

12.11. 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 podran exercir els seus drets d'accés, mitjançant un correu 
electrònic dirigit a lopd@uv.es remés 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, dirigit al Delegat de Protecció de Dades a 
la Universitat de València. 

12.12. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control: l'autoritat 
de control competent per a la tutela dels drets en relació als tractaments 
realitzats per la Universitat de València és: 

Agència Espanyola de Protecció de Dades 
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Carrer Jorge Juan, 6 (28001-Madrid). 
Web: https://www.agpd.es/ 

12.13. . Polítiques de privacitat de la Universitat de València: pot consultar les 
nostres polítiques de privacitat en 
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-
privacitat/responsableidentificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html 


	ODS val
	Conv II Concurs ODS-versió valencià



