
PREMIS CÁTEDRA FUNDACIÓ BANCAIXA JOVES EMPRENEDORS -
UNIVERSITAT DE VALENCIA ALS MILLORS TREBALLS DE FI DE GRAU 

RELACIONATS AMB L'EMPRENIMENT 1 LA CREACIÓ D'EMPRESES 

BASES 

1) L'objecte deis premis és el reconeixement deis millors treballs de fi de grau que versen 
sobre assumptes relacionats amb l'empreniment i la creació d'empreses. 

2) Podran presentar-se als Premis Catedra Fundació Bancaixa Joves Emprenedors -
Universitat de Valencia, curs 2015-2016, els i les estudiants de qualsevol titulació oficial de 
la Universitat que a l'esmentat curs realitzen el seu treball de fi de grau amb un tema 
relacionat amb l'empreniment i la creació d'empreses i que obtinguen almenys una 
qualificació de 7 en el mateix. Els candidats i candidates hauran d'acreditar amb una copia 
del carnet universitari i del vist i plau de la secretaria virtual la seua condició d'estudiants i 
la qualificació del treball de fi de grau. La convocatoria d'aquests premis es fara pública a 
la web de la catedra (http://www.uv.es/catedrabancajauveg}_ 

3) La data límit per a la remissió deis treballs candidats sera el 15 de Julio) del 2016. Els i 
les aspirants hauran d'aportar !'aval del tutor o tutora del seu projecte. Es remetra a la 
Catedra Fundació Bancaixa Joves Emprenedors - Universitat de Valencia (veure informació 
en http://www.uv.es/catedrabancajauveg , email: bcjauveg@uv.es) una copia en format 
electronic de la versió final del treball en qualsevol de les dues llengües oficials de la 
Universitat o en qualsevol altre idioma que, per les característiques de la titulació, poguera 
ser exigit en els treballs de fi de carrera. En este últim cas, s'haura de remetre a més una 
copia traduYda al valencia o al castella. Una copia en paper deura ser registrada en el registre 
oficial o registres auxiliars de la Universitat de Valencia. 

4) Els treballs seran avaluats per una comissió formada per: 
President: 
Vicente Ramón Torcal Tomás 
Vocals: 
José Manuel Comeche Martínez 
María José Esteve Más 
Paula lardón Giner 
José Vicente Pascual Ivars 

La comissió podra realitzar les consultes que crega oportunes a experts tant academics com 
del món social o de !'empresa a l'efecte de l'adequada valoració deis treballs. Els membres 
de la comissió no podran avalar estudiants candidats o candidates al premi. 

5) El criteris d'avaluació tindran en compte la relació del contingut del treball amb el tema 
del premi (20%), el aspectes formals (20%) , l'aplicació de les competencies adquirides 



(20%) i el indicis de qualitat (profunditat, rigor, capacitat crítica, metodología i claredat) 
(40%). 

6) La resolució de l'esmentada comissió la fara públiéa el vicerector de Relacions 
Internacionals i Cooperació. El resultat del concurs es fara públic el 15 de Setembre del 
2016. Contra aquesta resolució emesa per aquesta comissió es podra presentar reclamació 
segon el que se estableix en la Llei 30/92. Els premis es lliuraran en un acte públic que es 
convocara a este efecte. Aquesta informació es fara pública a la web de la Catedra. 

7) Les dades de caracter personal que es proporcionen seran tractades exclusivament amb la 
finalitat d'avaluar i tramitar els premis. Podra exercir-se el dret d'accés, rectificació, 
cancel· lació i oposició mitjarn;ant correu electronic dirigit a la catedra o dirigint-se junt amb 
una copia del dni al registre general o als registres auxiliars de la Universitat de Valencia. 

8) S'atorgaran els premis següents: 

Primer Premi. 1.000€ pera l'estudiant o estudianta i 200€ peral tutor o tutora del treball. 
Segon Premi. 700€ per a l' estudiant o estudianta i 200€ per al tutor o tutora del treball. 
Tercer Premi. 500€ pera l'estudiant o estudianta i 200€ peral tutor o tutora del treball 

Aquests premis estan sotmesos a les obligacions fiscals corresponents. 

Valencia, 17 de febrero de 2016 

· onalització i Cooperació 
de noviembre de 2015) 

Palao Moreno 


