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RESOLUCIÓ DE 20 DE MAIG DE 2022, DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, PER LA 
QUAL ES CONVOCA EL LA II EDICIÓ DELS PREMIS A LA LUDIFICACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA 
(ÀREA ANTROPOLOGIA DE L'EDUCACIÓ) [Exp. CAT22-05-83-03] 

 

La vicerectora d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li 

confereix la resolució de 4 de abril de 2022, de la rectora de la Universitat de València (DOGV de 11de abril 

de 2022) per la qual es deleguen determinades competències en els vicerectorats, la Secretaria General, 

la Gerència i altres òrgans d’aquesta universitat, 

 

RESOL 

1.- Convocar la II Edició dels Premis a la Ludificació de la Ciutat de València (àrea Antropologia de 

l'Educació) - Universitat de València 

2.- Aquesta convocatòria es regirà per les bases que es publiquen en l'Annex I. 

3.- El pressupost total màxim autoritzat per a aquesta convocatòria ascendeix a 350€ i procedeix del codi 

orgànic 2370061865 i específica 20200740, del pressupost de la Universitat de València per a l'any 2022 

(Capítol II). 

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició en 

el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seua notificació, davant del mateix òrgan que l’ha 

dictada, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció 

contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de 

l’endemà de la seua notificació. 

 

La Rectora, p.d.(DOGV 11/04/2022) 
 
 
 
 
 
 

Rosa M. Donat Beneito 
Vicerrectora de Innovación y Transferencia 

 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/VerTablonFrontAction.do?filtro=principal&valor=busquedaAvanzada&filtrar=si&grupoNavegacion=0&servicioNavegacion=-4&esHistorico=todos&opcionTipoEdicto=-1&opcionTipoCentro=todos&opcionCentro=-%201&opcionOrganismoExterno=-1&titulo=&numeroExpediente=CAT22-05-83
file://disco.uv.es/carmarp4/uvcatedres/disco/3%20Listado%20Catedras/Catedra%20DEBLANC/1-convocatoria%20de%20premios%20y%20ayudas/Premios%202021/DOGV%2018/01/2021
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ANNEX I. BASES DE LA II EDICIÓ DELS PREMIS A LA LUDIFICACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA 
(ÀREA ANTROPOLOGIA DE L'EDUCACIÓ) - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 

 

1. OBJECTE 
 

Constitueix l'objecte d'aquest concurs premiar les millors propostes innovadores per a donar a conéixer la història 

antropològica dels espais i monuments de la ciutat de València mitjançant enllaços amb codis QR realitzat per 

estudiants de la Universitat de València durant el curs 2021-2022 i que es presenten com a candidats a aquesta 

convocatòria. 

La finalitat d'aquest premi és fomentar entre l'estudiantat universitari el repte de presentar propostes innovadores. 

Es tracta d'elaborar narratives infogràfiques ludificades. Aquestes infografies han d'estar orientades a promocionar 

la informació de la ciutat útil per a la ciutadania, patrimoni, medi ambient, etc. 

Aquest premi és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, per a la mateixa finalitat. 

 

2. PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ 

 

El procediment per a la concessió serà el règim de concurrència competitiva, d’acord amb la secció 1a del capítol II 

del Títol X de la llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 

La resolució de concessió es prendrà en el termini màxim de sis mesos, comptadors des de la publicació de la 

convocatòria, segons estableix l’article 25 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

3.- PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 

Les sol·licituds s'han de presentar 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. 

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació en el tauler oficial de la Universitat de 

València i finalitza el 31 de maig de 2022.  

 

https://links.uv.es/xz8ewug
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Amb el sol·licitud (ANNEX II) s'haurà de presentar la següent documentació: 

a. Treball presentat en el format seleccionat (infografia, vídeo, etc.) 

b. Memòria explicativa del treball presentat. 

Tota documentació i candidatura que es presente fora del canal establit o amb posterioritat al termini de finalització 

de presentació, no serà tinguda en compte. Igualment, si no compleix amb les estipulacions recollides en aquestes 

bases, no serà acceptada i no participarà en el premi. 

La documentació presentada, excepte la dels treballs guanyadors, serà esborrada i eliminada de les Bases de dades 

de la Universitat de València una vegada entregat el premi. 

 

4. ÒRGANS COMPETENTS PER A L’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT 

Per a la tramitació i instrucció d’aquest procediment serà competent el Servei de Transferència i Innovació de la 

Universitat de València.  

El Vicerectorat d’Innovació i Transferència serà l’òrgan competent per a concedir els premis.  

Les bases de la convocatòria es publicaran en el Tauler Oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es] i en 

la pàgina web de les càtedres de la Universitat de València [http://www.uv.es/catedres], sense perjudici que es 

puguen publicar en altres mitjans que es consideren oportuns.  

 

5. PARTICIPANTS 

 

Poden participar les i els estudiants que es troben matriculats durant el curs 2021-2022 en una titulació de Grau o 

Màster de la Facultat de Filosofia i Ciències de  l’Educació de la Universitat de València. 

S'acceptaran candidatures realitzades en grups de fins a un màxim de 6 persones. 

Cada candidatura haurà de proposar una única proposta de ludificació. 

Els equips d'alumnes i alumnes de l'assignatura d'Antropologia de l'Educació durant el present curs queden 

automàticament inscrits perquè el treball a presentar forma part de la metodologia de l'assignatura. 

 

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació en el Tauler de la Universitat i fins al 31 de 

maig de 2022. 
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7. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ 

L'avaluació de les candidatures serà duta a terme per un jurat format per: dos professors del Departament de Teoria 

de l'Educació de la Universitat de València i per dos membres de la regidoria de Govern Obert. 

Les deliberacions del jurat seran secretes i el seu veredicte, inapel·lable. 

El jurat té la facultat d'interpretació i resolució de forma inapel·lable de qualsevol circumstància no prevista en 

aquestes bases per a un millor compliment de l'objectiu del Premi. La completa composició del jurat es publicarà en 

la web de la Universitat de València. 

El jurat del premi valorarà els treballs presentats segons els següents criteris: 

a.  Originalitat. 

b.  Qualitat artística i visual. 

c.  Qualitat de la documentació. 

El premi podrà no adjudicar-se i declarar-se desert. 

 

8. RESOLUCIÓ DEL PREMI 

La resolució sobre la concessió es publicarà com a notificació en el tauler oficial de la Universitat de València 

[https://tauler.uv.es].  

A més es difondrà, incloent els enllaços amb el tauler oficial, per la pàgina web: www.uv.es/catedres i els mitjans que 

es consideren oportuns.  

La resolució dels premis contindrà la puntuació de manera individualitzada per criteris, assignada als sol·licitants. 

La resolució dels premis es farà pública en un acte organitzat per la Càtedra de Ludificació i Govern Obert de la Ciutat 

de València en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació i en la pàgina web de la Càtedra. 

La presentació a aquest premi suposa l'acceptació íntegra de les seues bases i l'autorització a la Càtedra de Ludificació 

i Govern Obert i a la Universitat de València per a la reproducció i difusió dels treballs presentats 

Contra la resolució de la concessió dels premis podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un 

mes a partir de l'endemà a la seua publicació, davant el mateix òrgan que l'haja dictada, o bé directament 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 a la seua publicació. 

 

 

 

 

http://www.uv.es/catedres
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9. PREMI 

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. 

La quantia dels premis es finança a càrrec del pressupost de la Càtedra Ludificació i Govern Obert a la Ciutat de 

València per a 2022, orgànica 2370061865 i específica 20200740, per un import de 350 euros. 

S'atorgaran dos premis, i tots els membres dels equips guanyadors tindran un diploma acreditatiu: 

-Guanyador del concurs: 200 € 

-Accèssit: 150 € 

Els premis estaran exempts de retenció per IRPF per no superar la quantia corresponent segons la normativa vigent. 

 

10. NORMES SUPLETÒRIES 

Supletòriament serà aplicable la llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic 

instrumental i de subvencions; la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la llei 39/2015, d’1 

d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

11. DADES DE CÁRACTER PERSONAL 

 

11.1. Dades del responsable. 

Universitat de València Estudi General 

CIF: Q4618001D 

Avda. Blasco Ibáñez 13 

46010 Valencia 

lopd@uv.es 

 

11.2. Finalitats i base jurídica del tractament. 

En compliment del que disposen el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 

2016, sobre protecció de les persones físiques en el tractament de dades personals i 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, les dades personals que es donen en aquest concurs s’incorporaran als sistemes d’informació de la 

Universitat de València que siguen procedents amb la finalitat de tramitar la sol·licitud de participació en el premi de 

conformitat amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

mailto:lopd@uv.es
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11.3. Procedència de les dades. 

La Universitat de València únicament tractarà les dades que indique el sol·licitant. 

 

11.4. Destinataris de les dades personals.  

En el marc de la relació que s’estableix amb la sol·licitud de participació en el concurs se cediran les dades personals 

estrictament necessàries en els supòsits i per a les finalitats següents:  

- Publicació de la resolució sobre la concessió del premi en el tauler oficial de la Universitat de València. 

Addicionalment, es publicarà la resolució en les pàgines web del domini oficial de la Universitat de València. 

- Publicació dels noms dels beneficiaris, de l’import i de l’objecte del premi en el portal de transparència de la 

Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment de 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 de 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, s’esborraran d’acord amb els criteris següents. 

A. Les dades personals dels concursants a qui no es done el premi es conservaran durant els períodes previstos en 

la legislació administrativa en garantia dels seus drets. 

B.  Les dades personals dels concursants a qui es done el premi es conservaran durant tot el temps que dure el 

concurs; 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. 

 

11.6. Drets. 

Els qui donen dades personals tenen dret a sol·licitar al responsable del seu tractament l’accés, la rectificació, la 

supressió, la limitació del tractament i la portabilitat d’aquestes, i el dret d’oposar-se al seu tractament. Els interessats 

podran exercir aquests drets enviant un correu electrònic a uvcatedres@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat 

de València o bé un escrit acompanyat de la còpia d’un document d’identitat i, si escau, de la documentació 

acreditativa de la sol·licitud, al delegat de protecció de dades de la Universitat de València. 

 

mailto:uvcatedres@uv.es
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11.7. Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control. 

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD i tenen 

habilitada l’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 de 

presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent. 

11.8. Polítiques de privadesa de la Universitat de València. 

La política de privadesa de la Universitat de València es pot consultar en http://links.uv.es/qbf2qd6 

 

12.COMPATIBLITAT 

Aquest premi és compatible amb qualsevol altre tipus d’ajuda, tant pública com privada.  

 

13. RECURSOS 

Contra la resolució sobre la concessió dels premis, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs 

de reposició en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seua publicació, davant del mateix òrgan que 

l’haja dictada, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciosa 

administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la seua 

publicació.  

http://links.uv.es/qBf2qd6
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ANNEX II 

 

Exp. 

 

1 DADES IDENTIFICATIVES 

Nom i cognoms 
 

Adreça-e  Telèfon  

Permís de publicació del projecte premiat SÍ  NO  

És necessari adjuntar amb aquesta sol·licitud: 
 

• Nom complet i DNI dels membres de l'equip participant (excepte els equips de l'assignatura d'Antropologia 
de l'Educació). 

• Treball presentat en el format seleccionat (infografia, vídeo, etc.) 
• Memòria explicativa del treball presentat. 

 
Data i signatura 

 
 
 
 
 
 
 Destinació: 
 Cátedra de Ludificació i Govern Obert de la Ciutat de València - Facultat de Filosofia i Ciències de l’ Educació 
 

2 LOPD 

Les dades personals que es donen en aquest concurs s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que 
siguen procedents amb la finalitat de tramitar la sol·licitud de participació en el premi, de conformitat amb la llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
Els qui donen dades personals tenen dret a sol·licitar al responsable del seu tractament l’accés, la rectificació, la supressió, la 
limitació del tractament i la portabilitat d’aquetes, i el dret d’oposar-se al seu tractament. Els interessats podran exercir aquests 
drets enviant un correu electrònic a uvcatedres@uv.es  des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé un escrit acompanyat 
de la còpia d’un document d’identitat i, si escau, de la documentació acreditativa de la sol·licitud, al delegat de protecció de dades 
de la Universitat de València (Edifici del Rectorat. Av. de Blasco Ibáñez 13. 46010 – València;  lopd@uv.es). 
Per a més informació sobre el tractament es poden consultar les bases reguladores de la II Edició dels premis a la Ludificació de la 
Cuitat de Valencia (àrea antropologia a la educació) de la  Universitat de València. 

 

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