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Vícaractorat d1nnCM1ci6 i 'Tl'enaferéncia 

RESOLUCIÓ DE 22 DE MAIG DE 2018, DE LA VICERECTORA 
D'INNOVACIÓ I TRANSFERENCIA, PER LA QUAL ES CONVOCA EL 
1 CONCURS DE VIDEOASSAIG "CINEMAWAY" DE LA CÁTEDRA 
DEMETRIO RIBES DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA. 

La vicerectora d'lnnovació i Transferencia de la Universitat de Valencia, fent ús de les 

atribucions que li confereix la resolució d'11 d'abril de 2018, del Rectorat de la Universitat de 

Valencia (DOGV del 17 d'abril de 2018) per la qual s'aprova la delegació de funcions en els 

vicerectors i les vicerectores, la secretaria general, el gerent i altres órgans d'aquesta 

universitat, 

RESOL 

1.- Convocar el primer concurs de videoassaig "CINEMAWAY" de la Catedra Demetrio Ribes 

- Universitat de Valencia

2.-Aquesta convocatória es regeix per les bases que es publiquen en l'annex I i annex 11. 

3.- El pressupost total maxim autoritzat per a aquesta convocatoria ascendeix a 1.000 € i 

procedeix del codi organic 1040461006 amb específica 20170318, del pressupost de la 

Universitat de Valencia pera l'any 2018 (capítol VII). 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs 

potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endema de la notificació, davant el 

mateix órgan que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu 

davant els Organs de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en 

el termini de dos meses, comptadors des de l'endema de la notificació. 

M. Dolores Real García
Valencia, 22 de maig de 2018
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ANNEX I 

 

PRIMER CONCURS DE VIDEOASSAIG “CINEMAWAY”, CONVOCAT PER LA CÀTEDRA 

DEMETRIO RIBES, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV) 

 

Amb el títol genèric Cinemaway es pretén iniciar un cicle anual de conferències que aborde 

la presència de les obres públiques en el cinema. La citada paraula en anglès pretén 

convidar a crear un camí, una via, per a abordar la temàtica del subtítol, que en aquesta 

primera edició es dedica a: El tren en el cinema. 

En relació amb aquest cicle, la Càtedra Demetrio Ribes de la Universitat de València 

convoca el primer concurs de videoassaig, conformement amb les següents 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

Premiar els millors videoassajos en els que es tracte el món del tren en el cinema, com a 

metàfora, com a recurs…, en diferents gèneres (western, suspens, acció, bèlꞏlic, terror, 

animació, etc.), amb la finalitat de promoure l’estudi de la història del transport i les seues 

infraestructures, l’obra pública, el patrimoni de l’enginyeria civil i l’ordenació territorial. 

 

2. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ  

És el que figura en aquestes bases: convocatòria pública en règim de concurrència 

competitiva, recepció de treballs que seran exposats en diferents mitjans de difusió, 

valoració pel jurat i resolució. 

 

3. ÒRGAN INSTRUCTOR I ÒRGAN COMPETENT  

La instrucció d’aquest procediment correspon a la Càtedra Demetrio Ribes de la UV. 

La vicerectora d’Innovació i Transferència de la Universitat de València resoldrà els premis.  

 

4. PARTICIPANTS  

Poden participar en aquest concurs totes les persones físiques o jurídiques que ho desitgen, 

siga el que siga el seu domicili físic o fiscal, sense necessitat d’estar inscrites en territori 

espanyol. Cada participant pot presentar únicament dues propostes. 
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5. REQUISITS TÈCNICS DELS TREBALLS 

- Els videoassajos han de durar entre 3 i 5 minuts.  

- La temàtica dels treballs ha de centrar-se en la relació entre el tren i el cinema, donant 

llibertat al seu tractament per gèneres, temàtiques, metàfores, etc.  

- Ha de tractar-se d’un treball totalment inèdit, que no haja estat distribuït ni publicat en cap 

tipus de mitjà o concurs.  

- Els participants han de posseir els drets de reproducció del material emprat; la Càtedra 

Demetrio Ribes queda exempta de qualsevol responsabilitat.  

- Suport digital del videoassaig. Els arxius lliurats han de tenir les característiques següents:  

ꞏ Contenidor: Mp4 

ꞏ Resolució: 2K, 1080p, 720p. 

- En els últims fotogrames, els dedicats als crèdits, ha d’aparèixer CONCURS CINEMAWAY 

(2018), sense cap alꞏlusió a les dades d’autoria. Amb posterioritat a la resolució del concurs, 

les i els autors hauran d’incorporar, en les propostes seleccionades, aquestes dades. 

- El videoassaig pot contenir text en qualsevol idioma oficial de la Comunitat Valenciana. En 

cas d’un altre idioma, s’hauran d’incorporar els pertinents subtítols integrats en espanyol o 

en valencià. 

- Aquest material serà difós a través dels mitjans dels quals dispose la Càtedra Demetrio 

Ribes.  

- La Càtedra Demetrio Ribes no efectuarà cap pagament al participant per la projecció de la 

seua obra, ni pels drets d’exhibició, ni per cap altre concepte, a excepció dels premis que 

indiquen l’apartat 10 d’aquesta convocatòria.  

- Les/els participants donen permís a la Càtedra Demetrio Ribes per a projectar les seues 

obres en les activitats relacionades amb la institució.  

 

6. INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ  

Les solꞏlicituds es poden presentar tant de manera presencial com per correu electrònic. 

Presencial: 

En el registre general de la Universitat de València (Edifici Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, 

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

aquest efecte, en qualsevol dels registres previstos en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les 

solꞏlicituds han de dirigir-se a la seu de la Càtedra Demetrio Ribes.  
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Amb la solꞏlicitud (ANNEX II), s’haurà d’adjuntar-ne una còpia en suport DVD. 

Online: 

S’ha d’escriure un correu a l’adreça cinemaway@uv.es amb les dades personals, correu 

electrònic, títol del videoassaig i durada. Així mateix, s’ha d’enviar el vídeo per correu 

electrònic, pel mitjà que consideren pertinent.  

 

7. TERMINI  

El termini d’inscripció és des de l’endemà de la publicació en el DOGV fins al dia 30 de 

setembre de 2018. La resolució del concurs es farà en un termini màxim de 6 mesos des de 

la publicació en el DOGV.  

 

8. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ 

Els treballs seran avaluats per una comissió formada per un jurat pertanyent a diverses 

disciplines relacionades amb la temàtica del concurs. Els membres del jurat seran designats 

per la vicerectora d’Innovació i Transferència de la Universitat de València. 

El jurat del premi valorarà els treballs presentats segons els criteris següents, prenent com a 

base una puntuació màxima de 10 punts: 

- Discurs narratiu i visual: fins a 4 punts 

- Qualitat artística i creativa: fins a 4 punts 

- Originalitat: fins a 2 punts 

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

 

9. RESOLUCIÓ 

L'òrgan instructor, a la vista de l'acta del jurat, ha de formular la proposta de resolució 

provisional, degudament motivada que es notificarà als interessats a través del Tauler oficial 

de la Universitat de València [https://tauler.uv.es]. Així mateix se li donarà publicitat en altres 

pàgines webs de la Universitat de València. Donant un termini de deu dies hàbils a partir del 

dia següent al de la seva publicació al Tauler Oficial d'Anuncis de la UV per presentar, si és 

el cas, escrit d'alꞏlegacions. 

Examinades les alꞏlegacions adduïdes si escau pels interessats, es formularà la resolució 

definitiva per part de l'òrgan competent.  
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10. PREMI 

La Càtedra Demetrio Ribes estableix tres guardons: 

- Primer premi dotat amb la quantia de 600 euros.  

- Segon premi dotat amb la quantia de 300 euros.  

- Tercer premi dotat amb la quantia de 100 euros. 

- A les/als autors dels videoassajos seleccionats pel jurat se’ls atorgarà un certificat de 

participació i podran ser exhibits de manera permanent en les diverses plataformes de la 

Càtedra Demetrio Ribes (Youtube, web, Facebook…). 

 

El pressupost total màxim autoritzat per a aquesta convocatòria ascendeix a 1.000 € i 

procedeix del codi orgànic 1040461006 amb específica 20170318, del pressupost de la 

Universitat de València per a l’any 2018 (capítol VII). 

 

La quantitat abonada com a premi està subjecta a les retencions legalment establertes 

d’acord amb la legislació fiscal. 

 

Una vegada resolt el concurs, la/el participant ha d’enviar a la Càtedra Demetrio Ribes les 

dades pertinents perquè comence el procés de pagament del premi.  

 

11. 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 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. 

 12. PROTECCIÓ DE DADES    

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 en allò que es 

refereix al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us 

informem que les vostres dades s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de 

València que escaiguen, amb la finalitat de gestionar i tramitar la vostra solꞏlicitud d’acord 

amb el que s’estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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El contingut del vídeos presentats a aquest premi, així com totes les dades, documentació i 

informació de qualsevol classe que se subministre, tenen caràcter confidencial, secret i 

restringit i com a tals seran tractades tant per la UV, com a receptora de les solꞏlicituds, com 

pels membres de la Comissió d’Avaluació.  

La participació en aquesta convocatòria suposa la incorporació de les dades personals als 

sistemes d’informació de la Universitat de València, per a la seua gestió administrativa.  

Si el concurrent ho autoritza, la seua informació serà utilitzada per la Universitat de València 

per a la remissió d’informacions sobre esdeveniments relacionats amb l’àmbit del concurs 

per qualsevol mitjà, incloses les comunicacions electròniques. 

Així mateix, la vostra participació comporta les cessions de dades següents:  

● Totes les obres rebudes passaran a la base de vídeos de la Càtedra Demetrio Ribes, 

de manera que els participants, amb l’acceptació de les bases del concurs, autoritzen  

aquesta càtedra a reproduir aquests vídeos en tots els mitjans de comunicació i 

suports que determinen necessaris per a la difusió del premi i/o dels projectes i 

campanyes de la Càtedra, tant a escala nacional com a internacional. Les imatges 

sempre seran utilitzades incloent el nom de l’autor o autora d’aquestes.  

● Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de 

València. 

● Publicació de les i els beneficiaris, import i objecte de l’ajuda en el portal de 

transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment 

del 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. 

● A la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment del que 

s’estableix en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

 

En cas de presentar fotografies que incloguen persones, el concursant declara sota la seua 

responsabilitat que disposa del consentiment de les persones retratades, i del pare, mare o 
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representant legal en el cas de menors o incapaços, o que es tracta de fotografies 

legítimament obtingudes. Així mateix, declara haver obtingut els corresponents permisos 

quan es tracte d’elements patrimonials que requerisquen una autorització per a reproduir-

los. 

Les persones que proporcionen dades tenen dret a solꞏlicitar 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 mitjançant l’enviament d’un correu 

electrònic dirigit a lopd@uv.es remès 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 la 

documentació acreditativa de la vostra solꞏlicitud que corresponga, dirigit al delegat 

acadèmic del rector per a la Protecció de Dades en la Universitat de València. 

Delegat acadèmic del rector per a la Protecció de Dades en la Universitat 
de València Ricard Martínez Martínez 

Edif. Rectorat 

Av. Blasco Ibáñez, 13 VALÈNCIA 46010 

 

12.1 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control 

L’autoritat de control competent per a la tutela dels drets relacionats amb els 
tractaments realitzats per la Universitat de València és: 
 

Agencia Española de Protecció de Datos, Calle Jorge Juan, 6 (28001-Madrid). 

Lloc web: https://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php 
 
 

12.2 Polítiques de privadesa de la Universitat de València 

Poden consultar-se les polítiques de privacitat en: 
 
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica- privacitat/responsable-
identificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html 
 

13. BASE FINAL  

La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement, enteniment i acceptació 

d’aquestes bases.



 

 

 

 

 
 

ANNEX II 

 
Exp. 

 

1 DADES IDENTIFICATIVES 

Nom i cognoms 
 

Adreça 
 

Correu electrònic 
 Telèfon  

 Autoritze la Universitat de València a la remissió d’informacions sobre esdeveniments
relacionats amb l’àmbit del concurs per qualsevol mitjà, incloses les comunicacions
electròniques. (Marqueu X) 

És necessari adjuntar amb aquesta solꞏlicitud: 

 VÍDEO (màxim 2) EN SUPORT DVD 
 

 

Data i signatura 

Destinació: 

CÀTEDRA DEMETRIO RIBES 

2 LOPD 

Les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s’incorporaran als sistemes d’informació de  la Universitat de València 
que  escaiguen  amb  la  finalitat  de  gestionar  i  tramitar  les  sol∙licituds  d’acord  amb  el  que  s’estableix  en  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 rectificació o supressió, o la limitació del 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  dirigit  a  lopd@uv.es,  quan  es  faça  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 acadèmic del rector per a la Protecció de Dades a la Universitat de València. 
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 

Edif. Rectorat 
Av . Blasco Ibáñez, 13, València, 46010 

lopd@ov.es 
 

Per a més informació respecte al tractament, poden consultar‐se les bases reguladores del I CONCURS DE VIDEOASSAIG “CINEMAWAY” DE LA 

CÀTEDRA DEMETRIO RIBES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 




