Resolució de 25 de març de 2021, de la vicerectora d’Innovació i Transferència de la
Universitat de València, per la qual es convoca el premi “Assaig breu Càtedra Joan
Fuster” amb motiu del centenari del naixement de l’assagista i professor de la
Universitat de València, per a escriptors joves menors de 35 anys, i establiment de les
bases que el regulen.
La vicerectora d’Innovació i Transferència de la Universitat de València, fent ús de les
competències que li atribueix la resolució de 12 de gener de 2021, del Rectorat de la
Universitat de València (DOGV de 18 de gener de 2021), per la qual s’aprova la delegació de
funcions en els vicerectors, les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans
d’aquesta Universitat, resol:
Primer
Aprovar la convocatòria i les bases del premi Assaig breu Càtedra Joan Fuster per a escriptors
joves menors de 35 anys, que s’inclouen en l’annex I d’aquesta resolució.
Segon
Consta en l’expedient corresponent la consignació pressupostària adequada i suficient per a
atendre les obligacions que puguen derivar-se d’aquesta convocatòria, que es finança amb
càrrec al capítol VII del pressupost de la Universitat de València per a l’any 2021, codi orgànic
1330069194, clau específica 20180232, per un import de mil euros.
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa es pot interposar un recurs de
reposició davant el mateix òrgan que la dicte en el termini d’un mes, comptador a partir de
l’endemà de la seua publicació, 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 a partir de l’endemà a la seua publicació.
La vicerectora d’Innovació i Transferència
(Per delegació de la rectora, DOGV de 18 de gener de 2021)
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ANNEX I
BASES REGULADORES DEL PREMI D’ASSAIG BREU CÀTEDRA JOAN
FUSTER
1) OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
L’objecte d’aquesta convocatòria és guardonar un assaig literari escrit per escriptors
joves menor de 35 anys amb la finalitat de commemorar el centenari del naixement de
Joan Fuster, assagista i professor de la Universitat de València.
2) PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.
El procediment de concessió del premi és la concurrència competitiva, segons disposen
la secció primera del capítol II de la llei 1/2015, de la Generalitat, i els articles 24 i 25
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, respecte a la instrucció i
resolució de la concessió.
3) ÒRGANS COMPETENTS DEL PROCEDIMENT.
Per a la instrucció d’aquest procediment és competent l’Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana.
L’òrgan competent per a resoldre la concessió del premi és el Vicerectorat d’Innovació i
Transferència de la Universitat de València, que nomena els membres del jurat a què es
refereix la base 8 de la convocatòria.
Les bases del premi es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV), en el tauler oficial de la Universitat de València (https:\\tauler.uv.es), en el
web de la Càtedra Joan Fuster (espaijoanfuster.org) i en el web de l’Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana (https://web.ua.es/iifv/), sense perjudici que
puguen publicar-se en altres mitjans que es consideren adequats.
4) PARTICIPANTS.
Pot participar en el concurs qualsevol menor de 35 anys. Tindran aquesta consideració
els qui en la data de la fi del termini d’inscripció siguen menors de 35 anys.
La participació en aquesta convocatòria implica que es coneixen i s’accepten aquestes
bases.

5) REQUISITS DELS TEXTOS.
a) Els textos han d’estar escrits en llengua catalana.
b) Temàtica lliure.
c) Ser un assaig original i inèdit.
d) Extensió pròxima al màxim de cinquanta mil caràcters, amb espais inclosos.
S’ha de fer servir el tipus de lletra Times new roman, de dotze punts.
e) Presentació en paper en el registre (i també al mateix temps enviat en format
PDF a tobies.grimaltos@uv.es).

6) INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ.
Els interessats poden presentar els seus assaigs i la documentació requerida en:
6.1. Lloc de presentació.
a) El registre d’entrada de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez, 13) o
qualsevol registre auxiliar d’aquesta administració. No obstant això, de manera
preferent es recomana dirigir-se al registre auxiliar de la Facultat de Filologia,
Traducció i Comunicació (Av. Blasco Ibáñez, 32), sense perjudici de poder presentarlos també als registres de la Facultat de Geografia i Història (Av. Blasco Ibáñez 28) i de
la Facultat de Filosofia, i Ciències de l’Educació (Av. Blasco Ibáñez 30). Cal consultar
si s’ha de sol·licitar cita prèvia per accedir al registre.
b) En les oficines de Correus o en el registre de qualsevol altra administració pública,
d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú
(que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria
única de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques).
No obstant això, en virtut de la disposició final setena de la llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les previsions
relatives al registre electrònic produiran efectes a partir del dia 2 d’abril de 2021, i en
aplicació de l’article 16, punt 4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, citada, els interessats
podran presentar la documentació:
a) En el registre electrònic de la Universitat de València, així com en els restants
registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.

b) En les oficines de Correus en la forma que reglamentàriament s’establisca.
c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a
l’estranger.
d) En les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

No obstant això, es podrà publicar un document informatiu sobre la presentació de la
documentació d’acord amb la normativa vigent durant el procés d’inscripció.
6.2 Forma de presentació dels assaigs.
Es presentarà un exemplar en paper dins un sobre. El sobre ha de portar una caràtula o
portada en què ha de constar la referència a la convocatòria d’aquest premi, el títol de
l’assaig, a més de la indicació: Càtedra Joan Fuster (Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana). El nom de l’autor no ha d’aparèixer ni en la còpia ni en el sobre.
En el sobre s’ha d’introduir una plica en què consten, en l’exterior, les mateixes dades
(és a dir, la referència a la convocatòria i el títol) i haver inclòs l’adreça postal i
electrònica, el telèfon i una fotocòpia del DNI de l’autor. Simultàniament a la
presentació s’enviaran al correu tobies.grimaltos@uv.es dos adjunts: un PDF amb el
document anònim de l’assaig i un altre document amb les dades de l’autor.
El guanyador es compromet a lliurar la seua obra en format electrònic Word amb
caràcter immediat per a la seua publicació.
7) TERMINI.
El termini de presentació dels assaigs comença el 3 de setembre i acaba el 10 de
desembre de 2021, inclusivament.
8) JURAT.
El jurat, de reconegut prestigi, encarregat de la valoració dels articles presentats,
nomenat pel Vicerectorat d'Innovació i Transferència estarà integrat per:
Gustau Muñoz
Simona Skrabec
Josep Ramoneda
Gonçal López-Pampló
Anna Esteve

El jurat examinarà els treballs de forma anònima i farà una valoració segons els criteris
següents, sobre la base d’una puntuació de 10:
•

Interès: 2 punts.

•

Originalitat: 2 punts.

•

Qualitat literària: 4 punts.

•

Coherència i correcció lingüística: 2 punts.

El jurat podrà declarar el premi desert si considera que cap dels treballs presentats
reuneix la qualitat suficient.
9) RESOLUCIÓ DEL PREMI.
El jurat elevarà la proposta de concessió del premi al Vicerectorat d’Innovació i
Transferència, qui resoldrà la concessió abans del 3 de març de 2022.
La convocatòria del premi i la resolució de concessió es faran públiques amb efectes de
notificació en el tauler oficial de la Universitat de València (https://tauler.uv.es), en el
web de la Càtedra Joan Fuster (espaijoanfuster.org), en el web de l’Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana (https://web.ua.es/iifv/) i en el web de
UVcàtedres (https://www.uv.es/catedres).
10) ACCEPTACIÓ DEL PREMI.
Els premiats han d’acceptar el premi en imprès/correu electrònic. L’imprès ha de ser
emplenat i signat pel beneficiari i s’ha de presentar en el termini de set dies hàbils
comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió en el
tauler oficial de la Universitat de València (https://tauler.uv.es). No acceptar aquest
procediment comporta la revocació automàtica del premi.
11) PREMI.
El guardó està dotat amb una quantitat de mil euros i la publicació de l’article en la
revista L’Espill.
El guardonat cedeix el drets d’explotació que li puguen correspondre.
Els originals no guardonats seran destruïts una vegada passat el termini de recurs de la
resolució de concessió.

La quantitat abonada com a premi dinerari està subjecta a les retencions legalment
establertes d’acord amb la legislació fiscal.
Aquest premi es finança a càrrec del capítol VII del pressupost de la Universitat de
València per al 2021, orgànica 1330069194, clau específica 20180232, per un import de
mil euros.
12) RÈGIM SUPLETORI.
L’actuació del jurat i el procediment s’ajustaran al que preveuen les bases d’aquesta
convocatòria, i supletòriament serà aplicable la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la llei 1/2015, de 6
de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de
subvencions, i la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,.
13) RECURS.
Contra la resolució de concessió del premi, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar, d’acord amb l’article 123 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició en el
termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seua publicació, davant el mateix
òrgan que va dictar l’acte que s’impugna, o bé directament un recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la seua
publicació, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la
Comunitat Valenciana.
14) TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
14.1. Dades del responsable:
Universitat de València Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010 València.
14.2. Finalitats i base jurídica del tractament
Complint el que disposen 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, 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 s’indiquen en aquest procés s’incorporaran als sistemes
d’informació de la Universitat de València escaients amb la finalitat de gestionar i
tramitar la sol·licitud de participació en el concurs, d’acord amb el que estableix la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
14.3. Procedència de les dades
La Universitat de València únicament tractarà les dades que indiquen els concursants,
així com la informació necessària per al compliment dels requisits de participació que ja
forme part dels seus sistemes d’informació.
14.4. Destinataris de les dades personals.
En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en el
concurs se cediran les dades estrictament necessàries en els supòsits i per a les finalitats
següents:
o A entitats financeres per al pagament dels premis.
o Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de
València. Addicionalment, a efectes informatius, es podrà posar la resolució en
pàgines web de domini oficial de la Universitat de València.
o La publicació dels noms dels beneficiaris, de l’import i de l’objecte del premi en
el portal de transparència de la Universitat de València (uv.es/transparencia), en
compliment del 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 i) de la llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
14.5. Termini de conservació de les dades.
Les dades es conservaran i, si escau, s’esborraran d’acord amb els criteris següents:
a) Les dels concursants que no siguen seleccionats es conservaran durant els
períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels seus drets.
b) Les dels concursants que siguen seleccionats es conservaran durant tot el període
de tramitació del concurs, s’incorporaran, si escau, a l’expedient de l’estudiant i
es conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió d’ajuts i
de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat.

14.6. Drets.
Els qui donen dades personals tenen dret a sol·licitar al responsable del seu tractament
l’accés a aquestes, a la seua rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament i a
oposar-se al seu tractament, així com el dret a la seua portabilitat. Els interessats poden
exercir aquets drets enviant un correu electrònic a lopd@uv.es des d’adreces oficials de
la Universitat de València, o 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.
14.7. 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 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 a presentar una
reclamació davant l’autoritat de control competent.
14.8. Mesures de protecció de la privacitat de la Universitat de València:
Les mesures de protecció de la privacitat de la Universitat de València es poden
consultar en: http://links.uv.es/qBf2qd6.

