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Extracto de las bases de la convocatoria Poliniza Dos 
2018 (Trobada d’Art Urbà) del Àrea d’Activitats Culturals 
de la Universitat Politècnica de València. [2018/1902]

BDNS (identif.): 387206.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primero. Beneficiarios
La convocatoria está abierta a todos los artistas, mayores de edad, 

interesados en participar en la misma de manera individual o colectiva.

Segundo. Objeto
El Área de Actividades Culturales del Vicerrectorado de Alumnado 

y Extensión Universitaria de la Universitat Politècnica de València orga-
niza, dentro del programa de actividades de Poliniza Dos 2017 (Tro-
bada d’Art Urbà), un encuentro de intervenciones de pintura mural; 
entendiendo esta como aquella pintura realizada sobre un soporte arqui-
tectónico y que se relaciona plástica y simbólicamente con su entorno 
urbano.

Tercero. Bases reguladoras
www.upv.es/poliniza/

Cuarto. Cuantía
El importe total de la ayuda es de 4.200 euros a cargo de la partida 

presupuestaria 009010000-422-47110. El premio es de 600 euros brutos 
por cada intervención concluida. Habrá un máximo de siete intervencio-
nes (individuales o colectivas).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de inscripción y presentación de solicitudes será del 5 al 31 

de marzo de 2018 (ambos inclusive). Para ello, deberá rellenar el for-
mulario disponible en la web www.upv.es/poliniza. En dicho formulario 
podrá incluir cualquier enlace que dirija a su portfolio digital o web con 
el trabajo de los interesados.

València, 29 de enero de 2018.– El rector: Francisco José Mora 
Mas.

BDNS (identif.): 387206.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar 
en la Base de dades Nacional de Subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Beneficiaris
La convocatòria està oberta a tots els artistes, majors d’edat, interes-

sats a participar-hi de manera individual o col·lectiva.

Segon. Finalitat
L’Àrea d’Activitats Culturals del Vicerectorat d’Alumnat i Exten-

sió Universitària de la Universitat Politècnica de València organitza, 
dins del programa d’activitats de Poliniza Dos 2018 (Trobada d’Art 
Urbà), una trobada d’intervencions de pintura mural; s’entén aquesta 
com aquella pintura realitzada sobre un suport arquitectònic i que es 
relaciona plàsticament i simbòlicament amb el seu entorn urbà.

Tercer. Bases reguladores
www.upv.es/poliniza/

Quart. Import
L’import total de l’ajuda és de 4.200 euros, a càrrec de la partida 

pressupostària 009010000-422-47110. El premi és de 600 euros bruts 
per cada intervenció conclosa. Hi haurà un màxim de set intervencions 
individuals o col·lectives.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini d’inscripció i presentació de sol·licituds és del 5 al 31 

de març de 2018 (tots dos inclusivament). Amb aquesta finalitat, heu 
d’emplenar el formulari disponible en la web www.upv.es/poliniza. En 
aquest formulari podreu incloure qualsevol enllaç que dirigisca al vostre 
portafolis digital o web.

València, 29 de gener de 2018.– El rector: Francisco José Mora 
Mas.
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