
Annex I 

La Universitat de Valencia, a través de la catedra de Filosofia i Ciutadania «Josep 
Lluís Blasco Estellés», convoca el V premi d'assaig «Catedra Blasco» amb les bases 
següents: 

BASES 

l. OBJECTE 

És objecte d'aquesta convocatoria premiar un assaig que verse sobre algun deis 
vessants relacionats amb la tematica de la catedra esmentada, és a dir, filosofic, 
polític, sociologic i, en general, sobre qualsevol tema relacionat amb les 
Humanitats o les Ciencies Socials. 

2. PARTICIPANTS 

Pot participar-hi qualsevol persona major d'edat, amb independencia del seu lloc 
de naixement i de la seua nacionalitat. 

3. REQUISITS DE LES OBRES 

L'extensió de les obres ha de ser d'un mínim de 150 DIN A4 i un maxim de 250. Els 
treballs s'han de presentar a doble espai, escrits preferiblement en alguna de les 
fonts més habituals (Arial, Cambria, Times New Roman ... ) a 12 punts. 

Els originals han de ser totalment inedits i redactats en catala, castella o angles. 

4. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 

Les soHicituds s'han de presentar preferentment al Registre Auxiliar de la Facultat 
de Filosofia i Ciencies de l'Educació (Av. Blasco lbáñez, 30, 46010- Valencia), sense 
perjudici que es puguen presentar al Registre General de la Universitat de Valencia 
(Edifici rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010- Valencia), o en qualsevol deis seus 
registres auxiliars. A aquests efectes, també es podran presentar en qualsevol deis 
registres que preveu l'article 38 de la Llei 30/1992, de regim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

El termini de presentació de soHicituds és de 2 mesos comptadors a partir de 
l'endema de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatoria en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana (DOGV). 



Ambla sol-licitud [V. a sota] cal lliurar un sobre tancat, identificat en l'exterior amb 
el nom de la convocatoria, el títol de l'obra i el pseudonim utilitzat. A l'interior s'ha 
d'incloure una memoria USB amb · dues carpetes, una de les quals ha de contenir 
l'obra en format PDF i l'altra les darles identificatives de l'autor o autora de l'obra 
(nom, cognoms, DNI o passaport, telefon i correu electronic). 

L'organització garanteix la confidencialitat de les darles personals perque els 
jurats només tinguen accés a les obres identificarles exclusivament amb el títol 
de l'obra i el pseudonim utilitzat. 

S. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

El procediment de concessió és el regim de concurrencia competitiva d'acord amb 
la Lei 1/2015, de 6 de febrer, de la generalitat, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions. 

La resolució de concessió es fara en el termini maxim de sis mesos des de la 
publicació de la convocatoria, segons el que estableix l'article 25 de la llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, de 18-11-2003). 

6. TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ 

El secretari del Comite Academic de la Catedra Blasco realitzara la tramitació 
d'aquest procediment. 

El vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de Valencia ha de 
resoldre la concessió del premi vista la proposta de concessió realitzada pel jurat 
que valorara les obres presentarles, segons els criteris indicats a la base 7. 

La resolució de concessió del premi es publicara, a efectes de notifi~ació, al Tauler 
d'oficial de la Universitat de Valencia [https://tauler.uv.es]. També s'hi publicara 
aquesta convocatoria. 

7. JURA T I CRITERIS 

El jurat sera designat per la Universitat de Valencia i estara constitu'it per quatre 
persones de reconegut prestigien l'ambit de les Humanitats i les Ciencies Socials, i 
un delegat o delegada del rector d'aquesta universitat. La composició del jurat es 
fara publica amb antelació a la concessió del premi en el Tauler oficial de la UV 
(https: //tauler.uv.es) i en la pagina web de la Catedra Blasco 
(http://catedrablasco.cat/). 

El jurat valorara les obres presentarles atenent als criteris d'originalitat, qualitat 
literaria i rellevancia del contingut. Tots aquests criteris tindran la mateixa 
ponderació. 



Una vegada valorades les obres, el jurat elevara una proposta de concessió al 
vicerector d'Internacionalització i Cooperació, que resoldra el premi. 

8. PREMI 

La dotació del premi és de 5.000 euros pera una sola obra, corresponents als drets 
d'autor de la primera edició (catalana, castellana i/o anglesa). L'adjudicació del 
premi comporta l'edició en catala per part de Publicacions de la Universitat de 
Valencia. 

El premi podra ser declarat desert si cap de les obres presentades no assoleix la 
qualitat que el jurat estime convenient. 

Publicacions de la Universitat de Valencia tindra l'opció preferent a l'hora 
d'adquirir els drets d'autor de les obres presentades i no premiades. Aquesta opció 
vencera al cap de sis mesos d'haver-se proclamat el veredicte del jurat. 

La dotació economica d'aquet premi estara subjecta, si escau, a les retencions 
legalment establertes d'acord ambla legislació fiscal vigent. 

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I NORMES SUPLETORIES 

El fet de presentar alguna obra a aquest premi suposa la conformitat, per part de 
l'autor o autora, amb aquestes bases. 

El jurat estara facultat per resoldre totes les qüestions que no hagen quedat 
establertes de manera explícita en aquestes bases. 

Supletoriament, sera aplicable 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'l d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

10. RECURSOS 

Contra la resolució de concessió d'aquest premi, que exhaureix la via 
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix 
organ que ha dictat la resolució en el termini d'un mes comptador a partir de 
l'endema de la publicació, o bé directament un recurs contenciós administratiu 
davant els organs de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat 
Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de l'endema de la 
publicació. 



11. DADES DE CARÁCTER PERSONAL 

La Universitat de Valencia informa que les dades de caracter personal 
proporcionades seran tractades exclusivament amb la finalitat de tramitar i 
resoldre el premi objecte d'aquesta convocatoria. 

Pel que fa al tractament de dades personals realitzat, es poden exercir els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament mitjarn;ant la remissió 
d'un escrit dirigit a "Protecció de dades" (Servei d'informatica, carrer Amadeu de 
Savoia, 4 (46009-Valencia), acompanyat de copia del document oficial que 
n'acredite la identitat així com d'aquella documentació que justifica la seua petició. 

12. COMPATIBLITAT 

Aquestos premis són compatibles amb qualsevol ajuda pública o privada. 
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FORMULARI DE SOL•LICITUD PREMI CÁTEDRA BLASCO 2017 

1. Dades del soHicitant 

Nom i cognoms NIF 

Correu de contacte Telefon de contacte 

2. Tftol de l'obra i pseudonim 
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