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REFERÈNCIA
CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT 
D’ALACANT, EN RÈGIM DE CONCURRÈN-
CIA COMPETITIVA, PER A LA REALITZA-
CIÓ DE LA 14a EDICIÓ DE LA CONVOCA-
TÒRIA BIENNAL D’ARTS VISUALS        
CURS: 2021-2022
 
BASES:
Aquestes bases regulen la 14a edició de la 
Convocatòria Biennal d’Arts Visuals Mulier, 
mulieris, que té com a objectiu propiciar una 
reflexió plural i compromesa amb la cons-
trucció de nous imaginaris femenins a través 
de l’art. Es tracta d’apostar per propostes 
artístiques visuals multidisciplinàries que 
arrepleguen el llegat femení, qüestionen 
estereotips i discriminacions, visibilitzen el 
complex procés de transformació de la iden-
titat femenina i aborden diversos conceptes 
al voltant del gènere.
Les obres seleccionades formaran part de 
l’exposició Mulier, mulieris en lA 14a edició.
 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la convocatòria és la concessió 
d’un premi i dos accèssit entre les creacions 
seleccionades.
 
2. PARTICIPANTS
Podran participar en aquesta convocatòria 
artistes o col·lectius, de qualsevol sexe, edat 
i nacionalitat.

3. PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
S’enviarà un únic projecte en PDF a mua.
convocatorias@ua.es que no excedisca de 
10 MB i que continga la documentació de 
l’obra o projecte. A més, hauran de figurar 
les dades personals, amb còpia del DNI, el 
currículum, descripció de l’obra o projecte, 
fitxa tècnica i imatges de l’obra o sèrie.
 
4. DISCIPLINES
S’admetrà qualsevol tipus de disciplina 
artística.
En cas de tractar-se d’obres amb particulari-
tats de muntatge, estaran acompanyades de 
les instruccions corresponents.

5. BAREM 
Els projectes presentats es valoraran d’acord 
amb els criteris següents:
 
• Qualitat: 30%
• Adequació a la temàtica de la convoca-

tòria: 25%
• Innovació: 15%
• Originalitat: 15%
•  Adequació a l’espai expositiu: 15%
 
6. TERMINI DE LLIURAMENT DE SOL·LI-
CITUDS
La convocatòria serà publicada en el BOUA 
amb caràcter informatiu, prèviament a la 
publicació de l’extracte en el DOGV.
El termini per a presentar els treballs co-
mença l’endemà de la publicació d’aquesta 
convocatòria en el DOGV i finalitza a les 
23.59 h del 28 de novembre del 2021.
 
7. COMISSIÓ DE SELECCIÓ
La comissió de selecció estarà formada per:
 
• La vicerectora de Cultura, Esport i 

Extensió Universitària, o persona en qui 
delegue, que presidirà la Comissió.

• Una persona de l’equip tècnic del Museu 
de la Universitat d’Alacant que ocuparà 
la secretaria de la Comissió.

• Tres persones de l’equip tècnic del 
Museu de la Universitat d’Alacant en 
qualitat de vocals.

• Una persona externa al Museu de la 
Universitat d’Alacant, professional de 
l’àmbit artístic, especialitzada en temes 
de gènere.

 

8. PREMIS
Es concedirà un premi de 1.000 € bruts i 2 
accèssits de 500 € bruts cadascun.
La Comissió podrà declarar deserta la con-
vocatòria o solament adjudicar un o diversos 
premis.

9. RESOLUCIÓ
Les peces seleccionades conformaran 
l’exposició i es publicarà la resolució de la 
selecció en la pàgina web del Servei de 
Cultura i la del MUA (https://cultura.ua.es/ i 
http://www.mua.ua.es/). 
La resolució de les peces premiades serà 
comunicada coincidint amb la inauguració 
de l’exposició 14a Convocatòria Biennal 
d’Arts Visuals Mulier, mulieris.
 
10. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI
La dotació econòmica màxima per a aquests 
premis és de 2.000 € bruts i es troba consig-
nada en el capítol 4 del Servei de Cultura, 
clau orgànica 52.00.4B.00.01. 
El cost de l’edició del catàleg de l’exposició 
serà a càrrec del centre de despesa del Ser-
vei de Cultura, clau orgànica 52.00.2E.00.01.
La subvenció assignada a la convocatòria 
s’ajustarà a allò que disposa la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions; 
les regulacions, requisits i termes establits 
per les normes de funcionament intern de la 
UA i allò que aquesta convocatòria estableix.
Les persones beneficiàries s’obliguen a 
facilitar la informació que els siga requerida 
i a complir, si escau, els deures que s’esta-
bleixen en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre.
L’incompliment per part de les persones be-
neficiàries de les obligacions assenyalades 
en la legislació de subvencions i en aquesta 
convocatòria podrà donar lloc al reintegra-
ment dels premis.
L’execució de la dotació d’aquesta convoca-
tòria està supeditada a la disponibilitat de 
liquiditat d’aquesta.
 
11. EXPOSICIÓ I CATÀLEG
El MUA es compromet a realitzar una expo-
sició amb les obres seleccionades entre els 
mesos de gener i maig del 2022. La data 
podrà ser modificada si l’organització ho 
requereix.
El nombre d’obres exposades podrà variar 
depenent de les seues característiques i del 
nombre d’artistes que siguen seleccionats.
El museu editarà un catàleg de la mostra, 
del qual es remetran 10 exemplars als/a les 
artistes seleccionats/des. 
 
12. PUBLICACIONS
Atès el principi de transparència arreplegat 
en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic i allò que disposa 
l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octu-
bre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, les publicaci-
ons referides en aquestes bases es faran en 
la pàgina web www.mua.ua.es que substitu-
eix la notificació a les persones interessades 
i tenen els mateixos efectes.
 
13. CONFIDENCIALITAT
La informació aportada per les persones 
participants serà considerada confidencial 
per la Comissió.
Les persones que participen en aquesta 
convocatòria donen el seu consentiment a 
la utilització de les dades bàsiques de les 
obres, títol i descripció, per a finalitats de 
promoció de les accions pròpies de foment 
de la cultura per part de l’organització.
 
14. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades de caràcter personal que es 
recapten formaran part dels corresponents 
fitxers de la Universitat d’Alacant, que té com 
a finalitat la gestió dels expedients derivats 
d’aquesta convocatòria.
La persona responsable dels fitxers és el 
gerent de la Universitat d’Alacant.
De conformitat amb les disposicions de la 
legislació vigent en matèria de protecció de 
dades, la Universitat d’Alacant tractarà les 
dades aportades, com també les contingu-
des en la documentació que l’acompanye, 
amb la finalitat de gestionar adequadament 
la convocatòria.
La base de legitimació d’aquest tractament 
es basa en el compliment d’una missió feta 

en interès públic o en l’exercici dels poders 
públics conferits a la Universitat d’Alacant, i 
en el consentiment expressat en la sol·licitud 
de participació.
En el marc dels tractaments esmentats, 
les dades personals no podran ser cedi-
des, excepte obligació legal. Així mateix, el 
material audiovisual i les dades de l’autor/a 
seran publicats en mua.ua.es i en les xarxes 
socials, en les del Servei de Cultura i en les 
del Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió 
Universitària.
Es poden exercir els drets en relació amb el 
tractament de les dades personals d’ac-
cés, rectificació i supressió, entre d’altres, 
mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència 
de la Universitat en el Registre General de la 
Universitat d’Alacant o bé a través de la seu 
electrònica (https://seuelectronica.ua.es).
Es pot consultar la informació addicional i 
detallada sobre protecció de dades, els drets 
i la política de privacitat de la Universitat 
d’Alacant en l’enllaç següent: https://seuelec-
tronica.ua.es/es/privacidad.html.
 
15. DRETS DE REPRODUCCIÓ
La Universitat d’Alacant es reserva el dret 
a la reproducció de les obres sempre que 
siga sense finalitats lucratives. La Universitat 
d’Alacant farà constar en futures reproducci-
ons impreses o digitals el nom de l’autor/a.
La Universitat d’Alacant podrà modificar o fer 
ús de les obres amb finalitats divulgatives o 
publicitàries.
 
16. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs implica 
l’acceptació de les bases, que podran ser in-
terpretades per la Comissió i el Vicerectorat 
de Cultura, Esport i Extensió Universitària 
en aquells aspectes no previstos inicialment, 
com també la cessió a la Universitat d’Ala-
cant de tots els drets de propietat intel·lec-
tual que els corresponguen sobre les obres 
presentades que es requerisquen per a 
realitzar amb aquestes tots els usos previs-
tos en les bases.
 
17.  RECURSOS
Contra la convocatòria, les bases d’aquesta i 
tots els actes administratius que se’n deri-
ven, que esgoten la via administrativa, pot 
interposar-se recurs contenciós administra-
tiu davant el jutjat contenciós administratiu 
d’Alacant que siga competent, en el termini 
de dos mesos comptador a partir de l’en-
demà de la publicació, d’acord amb el que 
estableix l’article 114 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, 6.4 
de la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desem-
bre, d’Universitats, i 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. Davant les ac-
tuacions de la Comissió de Valoració, podrà 
interposar-se recurs d’alçada previst en 
l’article 121 de la Llei 39/2015, en el termini 
d’un mes comptador des de l’endemà de les 
seues publicacions o notificacions. El recurs 
podrà interposar-se davant l’òrgan que va 
dictar l’acte que s’impugna o davant la recto-
ra com a òrgan competent per a resoldre’l.
Davant les actuacions definitives de la 
Comissió de Valoració podrà interposar-se 
un recurs d’alçada previst en l’article 121 
de la Llei 39/2015, en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà de les seues 
publicacions o notificacions. El recurs podrà 
interposar-se davant l’òrgan que va dictar 
l’acte que s’impugna o davant la rectora com 
a òrgan competent per a resoldre’l.
No es podrà presentar recurs davant aque-
lles resolucions o actes que, per establir un 
termini d’esmenes, reclamacions o al·lega-
cions, no siguen definitives. Les resolucions 
que es produïsquen després d’aquest tràmit 
sí que seran susceptibles del recurs corres-
ponent.
 
Alacant, 18 d’octubre de 2021
 
La rectora,
PD de signatura, la vicerectora de Cultura, 
Esport i Extensió Universitària
(Resolució de 22 de desembre de 2020)
Catalina Iliescu
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