
Premi Mavi Dolç i Gastaldo  
als treballs audiovisuals sobre igualtat lingüística i foment del 
plurilingüisme 
 
Bases de la convocatòria 
 
1. Objecte 

L’objecte de la present convocatòria és la dotació d'un Premi, dedicat a la 
professora Mavi Dolç i Gastaldo, a treballs audiovisuals que contribuïsquen a 
assolir l’equiparació lingüística del valencià i a promoure els valors del 
plurilingüisme en tots els àmbits, amb especial atenció a la docència 
universitària. 
 

2. Candidats i requisits 
Els equips candidats han d'estar formats o almenys encapçalats per estudiants 
matriculats o personal en actiu de la Universitat de València i de qualsevol altra 
universitat integrada en la Xarxa Vives (www.vives.org). 
 

3. Temes i gèneres dels treballs 
Els gèneres emprats en els treballs són lliures. Els temes també, sempre que 
tinguen relació amb el foment del valencià amb vista a l'assoliment de la 
igualtat lingüística, especialment en la docència universitària, i amb la promoció 
del plurilingüisme. Les temàtiques tractades, sense ànim exhaustiu, poden ser: 
els avantatges d'estudiar en valencià i d'aprendre'l, tant a l'hora de trobar 
treball com d'aprendre altres idiomes; la necessitat que el personal docent i els 
treballadors públics dominen les dues llengües oficials i alguna llengua 
estrangera; els avantatges d'adreçar-se en valencià als desconeguts; els 
beneficis de demanar que ens parlen en valencià per ajudar-nos a aprendre'l; el 
fet que molts nadius d'altres llengües aprenen el valencià per a integrar-se 
laboralment i social; la superació de qualsevol situació de discriminació 
lingüística; la transmissió intergeneracional de la llengua; la utilitat del 
bilingüisme passiu. 

 
4. Característiques tècniques 

4.1. S'acceptaran els treballs enregistrats amb qualsevol dispositiu.  
4.2. La durada dels treballs ha d'estar entre 1 i 5 minuts. 
4.3. La grandària màxima serà de 2 GB. 
4.4. Els formats acceptats són: MP4 (amb còdec de vídeo H.264 i àudio AAC), 

MKV (amb còdec de vídeo H.264 i àudio DTS, AC3 o AAC), AVI (amb còdec 
de vídeo DivX o Xvid i àudio AC3 o MP3), WMV, MPEG-4, FLV, 3GP (amb 
còdec de vídeo MPEG-4 o H.263 i àudio AMR-NB o AAC-LC). 

4.5. La qualitat d’imatge, preferentment, ha de ser de 720p HD o 1080p HD (a 
30 o 60 f/s), tot i que també s'admetran definicions menors (per exemple 
480p, però no inferiors) o majors (4K [UDH] de 30 f/s). 

4.6. La Comissió podrà excloure els treballs en què una baixa qualitat tècnica 
dificulte la interpretació de la temàtica proposada.  

 
5. Dotació econòmica 

5.1. El premi està dotat amb 2.000€.  



5.2. La Comissió de Valoració podrà acordar la concessió de fins a cinc accèssits 
amb un màxim global de 500€, com també declarar el premi o els accèssits 
deserts si considera que els treballs no reuneixen la qualitat necessària o 
no s'ajusten a les bases. La determinació de la dotació dels accèssits es 
calcularà dividint el màxim global de 500€ entre el nombre d’accèssits 
concedits. 

5.3. El Servei de Política Lingüística pagarà el premi concedit als guanyadors, 
amb la distribució que aquests indiquen i amb la retenció d'impostos 
establerta per la legislació vigent.  

 
6. Candidatures 

6.1. Es podran presentar en qualsevol moment entre el dia següent a la 
publicació de la convocatòria en el DOCV i el 30 d'octubre de 2016.  

6.2. La sol·licitud de participació en els premis s’ha de presentar, 
preferentment, mitjançant el formulari disponible en la pàgina 
www.spluv.es/premimavidolç, sense perjudici que es puga presentar en 
qualsevol dels registres de la Universitat de València o en els registres 
previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 

6.3. Caldrà adjuntar-hi: 
• El treball que opta al premi, en qualsevol dels formats acceptats. 
• Currículums dels aspirants. 
• Justificants que acrediten que almenys el cap del projecte està 

matriculat o treballant en la Universitat de València o en qualsevol 
altra universitat de la Xarxa Vives. 

 
7. Comissió de Valoració i criteris de valoració 

7.1. Les sol·licituds seran valorades per una Comissió de Valoració composta 
per personal del SPL, d’acord  amb l’annex II. 

7.2. Es valorarà tant la qualitat del treball com l'adequació als objectius de la 
convocatòria. 

7.3. El SPL podrà publicar els treballs candidats, prèviament a la resolució del 
premi,  per valorar la rebuda del públic i contribuir a orientar la decisió de 
la Comissió.  
 

8. Resolució 
8.1. L’òrgan encarregat de resoldre, a proposta de la Comissió de Valoració, 

és la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística, la qual podrà 
delegar la signatura en el director del Servei de Política Lingüística.  

8.2. Contra les seues resolucions, es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seua 
publicació, 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 comptador a partir de l’endemà a de la seua publicació. 
 

8.3. La resolució del Premi es comunicarà de manera individualitzada i es 
publicarà en el tauler oficial de la Universitat de València com a màxim un 
mes després de finalitzar el termini de presentació de candidatures. Fins a 



l’entrada en funcionament de l’esmentat tauler, les resolucions es 
publicaran en la pàgina web del Servei de Política Lingüística.  
 

9. Publicitat  
Tots els actes relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el 
tauler oficial de la Universitat de València o, en cas de no estar actiu, en el 
tauler d'anuncis del Servei de Política Lingüística i la pàgina www.uv.es/spl. 

 
10. Obligacions dels beneficiaris 

10.1. Amb la inscripció, els autors cedeixen al SPL els drets d'exposició i 
reproducció dels treballs, tant fragmentats com complets, per a qualsevol 
ús no venal, inclòs el promocional. 

10.2. El fet d’optar al premi comporta l’acceptació total d’aquestes bases, 
inclòs el dret del SPL de fer públics els treballs en qualsevol mitjà. 

10.3. Aquests premis són compatibles amb qualsevol altre premi o ajuda, 
sempre que no contradiga aquestes bases. 

 
11. Tractament de dades personals 

Les dades personals subministrades s’incorporaran a les bases de dades que 
pertoquen en funció del contingut de la petició, totes elles amb titularitat de la 
Universitat de València, per a la gestió i tramitació de les sol·licituds. Els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, es podran exercir 
davant ENTREU-Servei d’Informàtica (carrer d'Amadeu de Savoia, 4, 46010 
València) mitjançant sol·licitud per escrit i adjuntant document d’identificació. 

 
	 	



Comissió de Valoració 

President  
Joan Antoni Cebrian Molina, personal tècnic del SPL 

Secretari 
Carles Plasencia Vilanova, personal tècnic del SPL 

Vocals 
Ernest Anyó i Sanz, personal tècnic del SPL 
Rafael Ramos Armengol, personal tècnic del SPL 


