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Resolució de 06/10/20, del Rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es 
convoca concurs per a reemplaçament i unificació de les identitats visuals de les cases de 
l'alumne dels tres campus. 

Que es regirà per les bases que figuren en aquesta convocatòria i que es publiquen en la web de 
la Delegació d´Alumnes UPV: https://daupv.es/ 

 

PRIMERA. OBJECTE  

L'objecte d'aquest concurs és premiar la presentació per part de l'alumnat de logos i altres 
elements gràfics per a realitzar un encàrrec d'identitat visual corporativa de les cases de l'alumne 
de tots els campus de la UPV. 

 

SEGONA. PARTICIPANTS 

Poden participar en el present concurs totes aquelles persones o col·lectius que complisquen els 
següents requisits: 

• Ser estudiant de la UPV, això equival a estar matriculats/as oficialment en qualsevol de 
les titulacions i graus de la UPV, així com Màsters, Postgraus, en el curs 2020/2021 en el 
moment de la presentació de les identitats visuals. 

• No ser part del PDI/PAS de la UPV. 

 

TERCERA. PREMIS 

La present convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària 005020000 de la 
Delegació d'Alumnes UPV, dependent del Vicerectorat d'Alumnat, Cultura i Esport de la UPV per 
un import total de 1000€, existint crèdit pressupostari adequat i suficient. 

Es concedirà un premi dotat amb: 
• 1000 € al primer concursant o equip classificat. 

La dotació econòmica dels premis estarà subjecta a la corresponent retenció que estableix la 
normativa vigent. 

 

QUARTA. SOL·LICITUDS I PRESENTACIÓ DE TREBALLS 

Els qui desitgen participar en el present concurs hauran de presentar: 

Fitxa d'inscripció, accessible en https://daupv.es/ : 

 
• on es pot trobar l'annex II o formulari d'inscripció de les presents bases. 
• Enllaç web (drive, wetransfer , etc …) amb el treball dels interessats. 

Les sol·licituds, juntament amb la resta de la documentació hauran de presentar-se a través de 
la “Seu Electrònica – Sol·licitud Genèrica” dirigits a la Delegació d'Alumnes UPV o en qualsevol 
de les oficines de Registre de la UPV o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la 
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Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. Els treballs es presentaran sense signar i sense cap senyal identificatiu de l'autor. 

 

Les oficines de Registre en la UPV són: 

 
• Registre electrònic de l'Administració General de l'Estat REDSARA (requereix estar en 

possessió de certificat electrònic) https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
• Registre General de la UPV, Camí de Vera, s/n. 46022 València. 
• Registre de l'Escola Politècniques Superior d'Alcoi, Plaza Ferrándiz i Carbonell, s/n. 

038001 Alcoi (Alacant). 
• Registre de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, Carrer Paranimf, 1. 46730 Gandia 

(València). 

 

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'endemà de la publicació de 
l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 20 de 
novembre de 2020 a les 23:59h. 

 

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en la norma de la convocatòria, l'òrgan 
competent requerirà a l'interessat perquè l'esmene en el termini màxim i improrrogable de 3 
dies, indicant-li que si no ho fera se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud. 

La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les bases, així com les obligacions pròpies 
derivades del marc legal en matèria d'ajudes i subvencions. 

 

 

QUINTA. ÒRGAN INSTRUCTOR I COMITÉ DE SELECCIÓ 

L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Delegació d'Alumnes de la 
Universitat Politècnica de València, d'ara en avant DAUPV. El mitjà de publicació de qualsevol 
acte que es dicte serà la pàgina web de DAUPV https://daupv.es/ 

Es designarà una Comissió de Selecció per a la valoració i proposta dels guanyadors. En tots els 
casos la Comissió elevarà la proposta al rector, per a la resolució definitiva. 

La Comissió de Selecció podrà declarar desert el premi per no aconseguir les candidatures la 
qualitat exigida o altres motius que seran degudament motivats i elevant-se la proposta al 
rector, per a la resolució definitiva. 

La Comissió resoldrà les incidències que es puguen ocasionar al llarg de la convocatòria amb 
objectivitat i transparència. 

L'Òrgan d'Instrucció i la Comissió de Selecció de la convocatòria es comprometen a no difondre, 
transmetre o revelar a tercers qualsevol informació en interés propi o de tercers en relació als 
projectes presentats. 
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Es publicaran els noms de tots els candidats que s'hagen presentat que complisquen amb els 
requisits en la pàgina web de DAUPV el 23 i 24 de novembre i es comunicarà també a tots els 
interessats via correu electrònic. 

La valoració i proposta dels guanyadors serà realitzada per una Comissió de Selecció composta 
pel Vicerector d'Alumnat, Cultura i Esport de la UPV o persona en qui delegue, actuant com a 
secretari la/el Delegada/ Delegat d'Alumnes de la UPV o persona en qui delegue, la/el Delegada/ 
Delegat d'Alumnes de la Facultat de Belles arts de la UPV o persona en qui delegue, i com a 
vocals, un PDI designat pel Deganat de la Facultat de Belles arts o persona en qui delegue i un 
professional extern egressat de la UPV .La Comissió seleccionarà i proposarà als guanyadors, una 
vegada realitzada la revisió de sol·licituds i aplicats els criteris de valoració previstos, amb la 
documentació aportada. 

 

 

SISENA. CRITERIS DE VALORACIÓ 

La concessió dels premis s'efectuarà mitjançant el règim de concurrència competitiva. 

La selecció es durà a terme conforme als principis de publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, igualtat, coherència i no discriminació. 

Els criteris de valoració tindran en compte: originalitat, qualitat tècnica i artística, l'adequació i 
adaptació al context en el qual s'utilitzarà la identitat visual creada. 

 

Els requisits específics de valoració de les sol·licituds seran les establides per a cada modalitat 
en les bases reguladores. 

Els criteris del concurs són els següents: 

 

TEMA: 

El tema o motiu del disseny de la identitat visual corporativa s'haurà d'ajustar a la 
interdisciplinarietat de la Casa de l'Alumne. 

 

FORMAT: 

Els originals, que hauran de ser inèdits, hauran de presentar-se de la següent manera: 

 
• Carpeta zip denominada (i_visual_calums) que contindrà: 

o Logotips de les 3 Casas de l'Alumne en format A4. 
o Fitxer de text (autor.pdf) amb el nom de l'autor/a, dades personals, email i telèfon. 
o Fitxer de text (memòria.pdf) amb una breu explicació, no més de 1000 caràcters a 

manera de memòria que explique la proposta presentada. 
o Fitxer Acrobat pdf: Tots els punts requerits en l'apartat “Contingut a presentar” 

d'aquesta convocatòria. (Els logotips i les seues variants, etc). Aquests hauran 
d'estar muntats en un A4 amb fons blanc que permeta la correcta visualització dels 
comportaments. 

o Layout del disseny web (Home i 1 nivell) en jpegs a 1024x768px màxim i 72ppp. 
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o Imatge de qualitat amb poc pes.  

 
CONTINGUT A PRESENTAR: 

 
• Definició de la Marca: 

o Imagotipos o Isotips/icones. 
o Comportament en monocrom, en negatiu i en color (si fóra necessari).  
o Colors a utilitzar (impressió, web). 

 
• Exemples bàsics d'adequació o variacions, en el seu cas per a reproduir-ho en:  

o Senyalística (portes de despatxos i sales). 
o Sobres, Targetes de visita, etc. 
o Exemple de tríptic o díptic d'un esdeveniment. 
o Web (home, primer nivell) a una resolució mai major de 1024x768px 

 

IDIOMA: 

La marca haurà de tindre la possibilitat d'utilitzar-se en 3 idiomes, Castellà, Valencià i anglés, amb 
la seua respectiva variant per campus. La llegenda a utilitzar podrà variar entre: 

 
• “Casa de l'Alumne” 

o Vera 
o Alcoi 
o Gandia 

• “Casa de l’Alumne” 
o Vera 
o Alcoi 
o Gandia 

• “Student Recreation Centre” 
o Vera 
o Alcoi 
o Gandia 

 

TÈCNICA:  

Es podrà usar qualsevol tècnica, tenint en compte que els logotips hauran de ser reproduïts 
posteriorment en diferents suports i materials tant analògics com digitals.  

 

FORMATS FINALS (A DESENVOLUPAR DESPRÉS DE LA DECISIÓ DEL JURAT): 

Una vegada fet públic la decisió del jurat, el premiat/a haurà de desenvolupar l'encàrrec dels 
següents punts al costat de la Delegació d'Alumnes de la UPV en el transcurs d'un mes natural i 
cedir els drets legals a la Delegació d'Alumnes de la UPV. 

 

Id: UPV-GENFirma-31296 Cod. Verificació: MQ4LJB5SSU3T27C8



 

5 
 

• Els logotips i aplicacions en vectorial (Adobe illustrator). 

 
• Guia d'identitat visual corporativa bàsica que haurà de contindre com a mínim: 

o Logotips, isotips. 
o Comportaments (negatiu, monocrom, sobre imatge, etc). 
o Construcció i mesures de seguretat. 
o Colors corporatius (impressió, web). 
o Usos no permesos. 
o Tipografies corporatives. 

 
• Aplicacions: 

o Papereria: sobre americà, sobre bossa, foli, targeta de visita. 
o Tèxtils i elements promocionals: tassa, bossa, samarreta. 
o Fonts utilitzades (amb drets d'ús per la delegació d'alumnes) 
o Exemple d'ús en cartell, tríptic o díptic amb la nova marca. ○ Senyalística (portes de 

despatxos i sales) 
o El layout del lloc web en format PSD, amb les capes perfectament nomenades i 

ordenades (home i primer nivell). 
o Patró de presentacions (Powerpoint) 

 

SETENA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I RESOLUCIÓ 

La Comissió elevarà la proposta de resolució amb la relació de guanyadors del concurs al Rector, 
qui resoldrà la convocatòria. 

A l'efecte de notificació, els resultats definitius es publicaran en https://daupv.es/ en data no 
posterior al 30 de novembre de 2020. La decisió del jurat serà públic i tindrà lloc el 30 de 
novembre de 2020. Addicionalment, es comunicarà als beneficiaris en el compte de correu 
electrònic que la Universitat posa a la seua disposició.  

Totes les resolucions adoptades quedaran motivades. 

 

OCTAVA. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Els autors de les propostes presentades, cediran de manera gratuïta els drets de reproducció, 
transformació i comunicació pública a la Universitat Politècnica de València, sense límit de 
temps i amb caràcter mundial. A l'efecte de la present cessió, s'entén per transformació la simple 
inclusió de l'obra presentada en les bases de dades del vicerectorat.  

Els autors seran responsables dels continguts i de recaptar les autoritzacions en matèria de 
dades o imatge respecte de les persones que poden aparéixer en les obres presentades.  

Si l'obra presentada inclou imatges i textos, que no siguen propietat de l'autor, aquests són els 
únics responsables d'haver obtingut els permisos corresponents, quedant exempta la universitat 
de qualsevol responsabilitat.  
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NOVENA. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

En compliment del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 
i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals, l'informem que el responsable del tractament de les dades tractades a fi d'aquesta 
convocatòria és la Univeristat Politècnica de València. La base legal per al tractament de les 
seues dades personals és la necessitat de gestionar el procediment de concessió del premi de la 
present convocatòria. No estan previstes cessions o transferències internacionals de les dades 
personals tractats. Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, 
portabilitat, limitació o oposició al tractament aportant còpia d'un document oficial que els 
identifique i, en el seu cas, la documentació acreditativa de la seua sol·licitud davant el Delegat 
de Protecció de Dades de la Universitat Politècnica de València, Secretaria General. Universitat 
Politècnica de València, Camí de Vera, s/n 46022-València. En cas de reclamació l'autoritat 
competent és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les dades es conservaran en virtut de 
la legislació aplicable al present tractament. 

 

DÈCIMA. RECURSOS 

Contra la present convocatòria i les seues bases, així com contra la seua resolució, que esgota la 
via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el Rectorat de la 
UPV en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat 
amb els disposat en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, de 13 gener o recurs contenciós 
administratiu davant els òrgans de jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat 
Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la notificació d'aquesta 
resolució, conforme als articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

València, 6 de octubre de 2020 

 

 

EL RECTOR 

Francisco José Mora Mas 
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ANEXO II: FORMULARIO INSCRIPCIÓN CONCURSO IDENTIDAD 
VISUAL CORPORATIVA PARA LA CASA DEL ALUMNO DE LA UPV. 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

Nom i Cognoms  

DNI amb lletra:  

Correu electrònic:  

Número de telèfon:  

 

 

 

 

 

En València a          de                     de 2020 

 

  Sign.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He llegit i acceptat les bases 
del concurs. 
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