ANNEX I. BASES DEL IV CERTAMEN DE FILOSOFIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PREÀMBUL
El certamen va ser creat l’any 2014 per promoure la reflexió, el pensament crític i el diàleg entre
els i les estudiants de Filosofia, i també per acostar la filosofia als problemes i les inquietuds
actuals. Aquesta convocatòria està oberta a totes les persones matriculades en el grau en Filosofia
en qualsevol universitat de l’estat espanyol i que no hagen sigut premiades en anteriors edicions.
1. OBJECTE
Constitueix l’objecte d’aquest certamen premiar els millors assajos filosòfics redactats pels i les
estudiants del grau en Filosofia de qualsevol de les universitats espanyoles. El lema d’aquesta
edició del certamen és: “El futur de la filosofia".
2. 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.
La resolució de concessió es farà en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la
convocatòria, segons el que estableix l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
3. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA TRAMITACIÓ I LA RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
Per a la tramitació d’aquest procediment és competent el deganat de la Facultat de Filosofia i
Ciències de l’Educació de la Universitat de València.
El degà resoldrà la concessió del premi vista la proposta de concessió realitzada pel jurat que
valorarà els treballs presentats, segons els criteris indicats en la base 9.
Les bases d’aquesta convocatòria es publicaran en el tauler oficial de la Universitat de València
[https://tauler.uv.es], en la pàgina web de la Facultat de Filosofia i Ciències de l´Educació
[http://www.uv.es/filoeduc] i en els mitjans que es consideren més adequats.
4. PARTICIPANTS
En aquest certament poden participar les i els estudiants del grau en Filosofia de qualsevol de les
universitats espanyoles. També podran participar les persones matriculades en dobles graus en
Filosofia i Humanitats.
5. REQUISITS DE LES OBRES
Per a participar s’haurà d’elaborar un assaig filosòfic sobre el tema proposat –en aquesta edició,
“El futur de la Filosofia”–, amb una extensió màxima de 5.000 paraules (sense comptar-hi la
bibliografia). Pot ser redactat en qualsevol de les dues llengües oficials de la Universitat de
València (en castellà o en valencià/català). En queden exclosos els assajos que superen l’extensió
fixada. El nom de l’autora o de l’autor no pot figurar en el treball, per això aquest haurà d’anar
signat amb pseudònim.
6. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds s’han de presentar preferentment en el registre auxiliar de la Facultat de Filosofia i
Ciències de l’Educació, sense perjudici que es puguen presentar en el registre general de la
Universitat de València (edifici del Rectorat, av. Blasco Ibáñez, 13, 46010-València) o en

qualsevol dels registres auxiliars. També es poden presentar, a aquests efectes, en qualsevol dels
registres previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Amb la sol·licitud s’ha de presentar, en un sobre tancat, una còpia de l’assaig que haurà d’anar
signat amb pseudònim. En el sobre també s’ha d’incloure una plica que continga el nom, cognoms,
número de DNI, universitat de procedència, curs, número de telèfon i correu electrònic de l’autor o
l’autora.
La presentació de treballs al concurs implica l’acceptació de les bases.
7. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds es poden 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 al 4 juliol 2018
(inclusivament).
8. FASES DEL CERTAMEN
Tots els originals que posseïsquen els requisits seran avaluats per mitjà de revisió anònima per
experts. Els tres assajos considerats millors passaran a una fase final de defensa, que tindrà lloc
davant de públic. El pas a aquesta fase serà comunicat als tres finalistes el 26 de setembre de
2018.
La fase final tindrà lloc el dijous 15 de novembre de 2018, Dia Internacional de la Filosofia, a les
12:00 h, a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de
València (av. de Blasco Ibáñez, 10. València).
Les persones seleccionades duran a terme l’exposició pública del seu assaig durant 12 minuts
cada un/a. En un segon moment, cada finalista haurà de plantejar a la resta les qüestions que
crega oportunes; s’obrirà també un torn de preguntes per part del públic assistent. A continuació,
el jurat es retirarà a deliberar i després comunicarà la proposta de concessió de premis.
9. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ
El jurat està compost pels tres guanyadors de la III edició del certamen, junt amb dos integrants
del personal docent i investigador de Facultat de Filosofia i Ciències de l´Educació de la Universitat
de València.
En continuïtat amb les anteriors edicions, es valoraran els aspectes següents, que es reprodueixen
ací atenent els criteris emprats en els certàmens precedents:
1. Forma expressiva (3 punts). Es valorarà que l’ús del llenguatge siga adequat als
estàndards acadèmics més exigents.
2. Contingut del treball, bibliografia i argumentació (5 punts). L’assaig s’ha d’ajustar a la
temàtica, tenint en compte la tradició filosòfica. L’argumentació ha de ser clara, fluida i
coherent amb el plantejament proposat.
3. Originalitat (2 punts). El text ha de plantejar un punt de vista propi i un desenvolupament
que demostre capacitat creativa.
Els motius següents conduiran a desqualificació automàtica:
- S’inclouen en el cos del text citacions sense identificar-les com a tals.
- El text conté plagis totals o parcials d’altres textos.

- El text ha sigut publicat amb anterioritat al concurs.
Els tres assajos considerats millors, que passaran a la fase final de defensa, seran valorats segons
els criteris següents: el treball escrit serà valorat amb 4 punts com a màxim; l’exposició comptarà
fins a 3 punts i el debat podrà puntuar fins a 3 punts.
El jurat pot declarar desert qualsevol dels guardons, incloent-hi els llocs de finalista.
L’organització es reserva el dret a publicar per qualsevol mitjà tots els treballs presentats a
concurs.
10. RESOLUCIÓ DEL PREMI
Una vegada valorats els treballs presentats, el jurat elevarà una proposta de concessió al degà de
la Facultat de Filosofia i Ciències de l´Educació, el qual resoldrà els premis.
La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de notificació, en el tauler oficial de la
Universitat de València [https://tauler.uv.es]; en la pàgina web de la Facultat de Filosofia i Ciències
de l’Educació [http://www.uv.es/filoeduc] i en els mitjans que es consideren més adequats.
11. GUARDONS
El certamen està dotat amb un primer premi (600 euros subjecte a retenció), un segon premi (300
euros subjecte a retenció) i un tercer premi (150 euros). Cada un dels guardonats rebrà dos
exemplars de la col·lecció “Grandes Pensadores” de l’editorial Gredos donats gratuïtament per
l´editorial.
En l’expedient respectiu figura la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre les
obligacions de despesa que puguen derivar-se d’aquesta convocatòria. El premi es finança amb
càrrec al capítol IV del pressupost de la Universitat de València per a 2018, orgànica 1110000000,
per un import de 1.050,00 euros.
12. NORMES SUPLETÒRIES
Supletòriament, hi seran aplicables 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.
13. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
13.1 Finalitat i condicions del tractament
Per donar compliment a allò que disposa 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, les dades personals dels
participants s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que siguen
procedents, a fi de gestionar i tramitar les sol·licituds d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
13.2 Destinataris o categories de destinataris
Es preveuen les següents comunicacions de dades personals:
- Publicació de la resolució de concessió del premi en el tauler oficial de la Universitat de València.
Addicionalment, a efectes informatius, es pot hipervincular la resolució en pàgines web allotjades
dins el domini oficial de la Universitat de València.

- Publicació del nom de les persones beneficiàries, l’import i l’objecte de l’ajuda en el portal de
transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), complint el 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 Datos Nacionales de Subvenciones (BDNS), per donar compliment al que estableix
l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- A entitats bancàries, si és el cas, per al pagament que puga correspondre.
13.3 Període de conservació de les dades
Les dades es conservaran i seran, si és el cas, cancel·lades d’acord amb els criteris següents:
A. Quant als concursants no premiats, les dades es conservaran durant els períodes previstos en
la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents.
B. Quant als premiats, les dades es conservaran durant tot el període vinculat a la gestió de la
convocatòria 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.
13.4 Garantia dels drets dels interessats.
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 per mitjà d’un correu electrònic dirigit a lopd\@uv.es remès des
d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé per mitjà d’un escrit acompanyat de còpia
d’un document d’identitat i, si és el cas, de la documentació acreditativa que corresponga, dirigit al
delegat acadèmic del rector per a la protecció de dades a la Universitat de València.

Ricard Martínez Martínez,
delegat acadèmic del rector per a la protecció de dades
Ed. Rectorado
Av. Blasco Ibañez, 13
VALÈNCIA 46010
13.5 Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control
L’autoritat de control competent per a la tutela dels drets en relació amb els tractaments realitzats
per la Universitat de València és: Agencia Española de Protección de Datos (c/ Jorge Juan, 6
28001-Madrid) . Lloc web: https://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php
13.6 Polítiques de privacitat de la Universitat de València
Es poden consultar les polítiques de privacitat en https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politicaprivacitat/responsable-identificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html"
14. RECURSOS
Contra la resolució de concessió d’aquests premis, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes des 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, comptats des de l’endemà de la seua publicació.

