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PRIMERA. Es convoca el I Certamen de Relats “Beatriu 
Civera”, corresponent a l’any 2017, el règim jurídic 
aplicable del qual serà el regulat en esta convocatòria i 
en la disposició addicional segona de l’Ordenança 
general de subvencions de l’Ajuntament de València, 
publicada en el BOP de 2 de novembre de 2016, i en la 
Llei general de subvencions, Llei 38/2003, de 17 de 
novembre. Els premis tindran la naturalesa de 
subvencions de concurrència competitiva de 
conformitat amb els articles 2 i 3 de l’ordenança 
esmentada.
SEGONA. L’objecte d’este certamen és la redacció 
d’una narració breu, original, inèdita i no premiada en 
concursos anteriors, amb un contingut que tracte sobre 
la superació dels estereotips assignats a les dones i el 
seu apoderament, la visibilització de figures femenines 
que es puguen prendre com a referents, la presència de 
dones en àmbits masculinizats i els obstacles que han 
de superar en la seua trajectòria vital.
TERCERA. Hi podrà participar qualsevol persona major 
d’edat resident en algun dels municipis de la 
Comunitat Valenciana, de forma individual, en grup o 
en representació d’una associació de l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana.
Les persones que hi participen hauran de tindre 
complits els díhuit anys en la data en què finalitza el 
termini de presentació, i hauran d’acreditar la seua 
residència a la Comunitat Valenciana.
Estos requisits s’hauran d’acreditar amb la presentació 
del DNI, NIE o passaport. Si el domicili que consta en 
el document no correspon a un municipi de la 
Comunitat Valenciana s’haurà de presentar certificat 
d’empadronament que ho acredite. En el cas de 
participació com a associació, a més de l’acreditació 
personal haurà de presentar un document de 
l’associació que acredite la seua pertinença, així com 
còpia de la inscripció de l’associació en el Registre 
d’Associacions de la Comunitat Valenciana.
Qui participe haurà d’acreditar el requisit de no estar 
sotmés/esa a cap prohibició per a obtindre la 
condició de persona beneficiària de l’article 13 de la 
Llei general de subvencions i la disposició addicional 
segona de l’Ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de València i els seus organismes públics, 
per mitjà de la presentació d’una declaració responsable.
Cada participant podrà presentar al Certamen un sol 
relat.
No podran participar en el Certamen professionals de la 
Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de 
l’Ajuntament de València.
QUARTA. La quantia per als premis en total serà de 
2.750 €.
S’establiran tres premis: un primer premi de 1.500 €, un 

segon premi de 750 € i un tercer premi de 500 €. Es 
publicaran els 12 millors treballs presentats, a més dels 
tres premiats.
El crèdit pressupostari al qual s’imputaran els premis és 
a càrrec de l’aplicació pressupostària JD610 23100 
48100.
L’import dels premis estarà subjecte a la normativa 
fiscal vigent en el moment del seu lliurament.
CINQUENA. La convocatòria es publicarà en la base de 
dades nacional de subvencions i en el Butlletí Oficial de 
la Provincia. A més, estes bases podran ser consultades 
íntegrament en la pàgina web de l’Ajuntament de 
València http://www.valencia.es/donesiigualtat, així com 
en la mateixa Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 
Secció de Dones i Igualtat i Centre Municipal de la Dona 
- CMIO.
El termini de presentació dels relats serà de 60 dies 
naturals des del dia 8 de març de 2017, o des de 
l’endemà de la publicació de la convocatòria en la 
base de dades nacional de subvencions si fóra 
posterior a la data indicada (8 de març de 2017).
No podran participar en la convocatòria les persones 
físiques, jurídiques o entitats que complisquen els 
requisits específics de participació establits però que 
estiguen sotmeses a alguna de les causes de prohibició 
per a obtindre la condició de beneficiari/ària que 
establixen l’article 13 de la LGS i la disposició addicional 
segona de l’Ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de València i els seus organismes públics. 
Amb caràcter previ a l’aprovació de l’acte administratiu 
de concessió, la persona o persones que hagen 
obtingut el premi hauran d’acreditar que es troben al 
corrent del compliment d’obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.
SISENA. L’extensió de les narracions no superarà les 90 
línies, dos folis DIN A4 cada un, per una cara i en font 
Times New Roman i cos 12, amb un interlineat senzill, 
redactades en valencià o castellà i en document Word.
S’hi podran presentar d’una de les dues formes 
següents:
1 Per correu electrònic amb justificant de recepció a 

l’adreça ssmujer@valencia.es.
Cal enviar un missatge en el qual ha d’exposar que 
desitja participar en el I Certamen de Relats “Beatriu 
Civera” i adjuntar-hi un arxiu amb el relat amb títol i firmat 
amb pseudònim, i un altre arxiu amb les dades personals 
i/o dades de l’associació, així com la declaració 
responsable que es recull en la clàusula tercera.
S’hi adjuntarà còpia escanejada del DNI, NIE o 
passaport i, si és el cas, del certificat 
d’empadronament, si és necessari.
En el cas de participació com a associació, a més de 
l’acreditació personal, haurà de presentar un 

 

document de l’associació en què conste la seua 
pertinença, així com una còpia de la inscripció de 
l’associació en el Registre d’Associacions de la 
Comunitat Valenciana.

2 O en suport paper, que cal entregar personalment o 
per correu postal a l’adreça següent:
I Certamen de Relats “Beatriu Civera”
Ajuntament de València
Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Secció de Dones i Igualtat
C/ Amadeu de Savoia, 11
46010 València  
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
En cas de remetre’l en suport paper, s’hi inclourà a 
més un CD-ROM amb el relat en versió Word, en 
un sobre tancat amb títol i firmat amb pseudònim, en 
el qual figurarà “I Certamen de Relats”. Dins d’este 
sobre se n’inclourà un altre tancat, aportarà fotocòpia 
del DNI, NIE o passaport per a la participació 
individual o grupal i, en el cas de participació com a 
associació, a més de l’acreditació personal de les 
persones participants cal adjuntar-hi còpia de la 
inscripció en el Registre d’Associacions i un 
document de l’associació que acredite que eixes 
persones són associades, així com la declaració 
responsable que es recull en la clàusula tercera.

SETENA. Un dels tres premis guanyadors haurà de ser 
per al millor relat d’una dona o grup o associació de 
dones.
Els premis seran indivisibles, i podrán quedar deserts.
HUITENA. El jurat valorarà tant la qualitat literària i la 
temàtica dels treballs com la correcció ortogràfica i l’ús 
d’un llenguatge igualitari1 de les obres presentades. Per 
a la selecció i publicació dels millors treballs, davant de 
la igualtat de puntuació es tindrà preferència pels escrits 
en valencià. S’estendrà acta de cada reunió celebrada i 
la signaran les persones que componguen el jurat. En les 
actes constaran totes les decisions adoptades pel jurat.
NOVENA. La decisió la prendrà un jurat, constituït en 
nombre no inferior a cinc components, que seran 
nomenats per la Regidoria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, la presidència de la qual correspondrà a la 
regidora o a la persona en qui delegue i com a secretari, 
el secretari general de l’Administració Municipal o la 
persona habilitada en qui delegue, o funcionari/ària en 
qui es delegue.
La composició del jurat serà equilibrada entre dones i 
homes i estarà format per 4 vocals, a més de la 
presidència. Les quatre persones que intervindran com 
a vocals en el jurat seran professionals amb experiència 
en l’àmbit editorial, literari o periodístic.
De les obres presentades, el jurat realitzarà una selecció 
final entre les quals haurà de triar-se la guanyadora i el 
segon i tercer premi.

El jurat no atorgarà més d’un premi a la mateixa 
persona o associació.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es proposarà a 
l’aprovació de la Junta de Govern Local, que és òrgan 
municipal competent per a l'aprovació i resolució de la 
convocatòria , per delegació de la Resolució de 
l'Alcaldia núm. 20, de data de 26 de juny de 2015, i 
l'acord del qual posa fi a la via administrativa.
La Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives donarà a 
conéixer la decisió en els mesos posteriors al terme del 
termini establit, si és possible abans d’agost de 2017.
L’acord de la Junta de Govern Local s’exposarà en 
www.valencia.es/donesiigualtat, així com la resta 
d’informació relacionada amb el certamen. Es notificarà 
per telèfon i correu electrònic la decisió del jurat a les 
tres persones guanyadores i a les dotze els relats de les 
quals hagen sigut seleccionats per tal de ser publicats, a 
més de fer-ho segons el que preveuen els articles 41 i 
42 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, Llei de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
En un termini màxim de dos mesos des del 
coneixement del veredicte del jurat, haurà d’adoptar-se 
la resolució administrativa corresponent i notificar-la a 
les persones interessades.
DESENA. Els drets de reproducció de les obres 
premiades i de les seleccionades per a la publicació 
seran propietat de l’Ajuntament de València, la qual 
cosa suposa la cessió en exclusiva dels drets en els 
termes exposats en l’article 48 del text refós de la Llei 
de propietat intel·lectual, aprovada per mitjà del Reial 
decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, amb les 
modificacions legals posteriors.
ONZENA. El lliurament de premis es realitzarà durant 
algun dels actes organitzats per la Regidoria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives, en l’últim quadrimestre del 2017. 
Se n’informarà en www.valencia.es/donesiigualtat.
En l’acte de lliurament de premis es facilitarà a les 
persones guanyadores un diploma acreditatiu, una 
publicació dels 15 millors relats i un taló nominatiu amb 
l’import econòmic de cada premi, al qual s’haurà aplicat 
la normativa fiscal vigent, o ingrés bancari en el seu 
compte particular.
Les persones premiades queden obligades a acudir a 
l’acte de entrega de premis, excepte justificació de 
força major degudament acreditada i valorada pel jurat. 
En este cas designaran una altra persona per a recollir-lo.
L’Ajuntament de València no assumix les despeses de 
desplaçament de les persones premiades.
DOTZENA. No es tornaran els relats originals, que 
seran destruïts una vegada atorgats els premis. El fet de 
concórrer a la convocatòria implica la subjecció a la 
normativa fiscal vigent, així com l’acceptació de les 
bases per part de les i els concursants. Qualsevol dubte 
en l’aplicació d’estes bases serà resolt pel mateix jurat 
dels premis.
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l’associació en el Registre d’Associacions de la 
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normativa fiscal vigent, així com l’acceptació de les 
bases per part de les i els concursants. Qualsevol dubte 
en l’aplicació d’estes bases serà resolt pel mateix jurat 
dels premis.

1 Caldrà utilitzar un llenguatge no sexista i no androcèntric. Es tracta 
d’evitar la invisibilitat, l’amagament i l’exclusió de les dones en el 
llenguatge, sense utilitzar el genèric masculí.




