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RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2018, de la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat 
de la Universitat de València, per la qual es convoca la quinta edició del Premi A. Olga 
Quiñones Fernández i se n’estableixen les bases reguladores. 
 
La vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat de la Universitat de València, fent ús de 
les atribucions que li confereix la Resolució de 5 de juliol de 2018 del Rectorat de la 
Universitat de València (DOGV de 9 de juliol de 2018), per la qual s’aprova la delegació de 
funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans 
d’aquesta universitat, resol: 
 
Primer 
Aprovar les bases reguladores i la convocatòria de la cinquena edició del Premi A. Olga 
Quiñones Fernández, incloses com a annex I d’aquesta resolució. 
 
Segon 
El premi es finança a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València per al 
2019, orgànica 660210000, per un import de 3.000 euros.  
  
Tercer 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de 
reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins del termini d’un mes comptador a 
partir de l’endemà de la seua publicació, o bé directament recurs contenciós administratiu, 
davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, 
dins del termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seua publicació.  
 
València,  22 d’octubre de 2018 
 
 
 
 
La vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat,  
(Per delegació de la rectora, DOGV 9/7/2018) 
 
 
 
 
 
 
Elena Martínez García 
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Annex I 
 

BASES REGULADORES DEL 
V PREMI A. OLGA QUIÑONES FERNÁNDEZ 

La Universitat de València, per iniciativa de la Unitat d’Igualtat, convoca la cinquena edició 
del PREMI A. OLGA QUIÑONES FERNÁNDEZ amb l’objectiu de promoure la incorporació de la 
perspectiva de gènere en la docència i en la investigació. Aquesta proposta forma part de l’eix 
cinquè del Pla d’Igualtat de la Universitat de València (2013-2017), dedicat a investigació i 
docència a la UV, on es referma la voluntat de fomentar i consolidar la perspectiva de gènere 
en els estudis de grau i postgrau, i també la perspectiva de gènere en els continguts de la 
investigació. 

El premi porta el nom d’A. Olga Quiñones Fernández, primera directora de la Unitat 
d’Igualtat de la nostra Universitat i una dona lligada a aquesta institució i a la lluita per la 
igualtat de gènere.  

El PREMI A. OLGA QUIÑONES FERNÁNDEZ té com a finalitat premiar estudis en matèria de dones 
i per la igualtat de gènere entre dones i homes. Es presenta amb les següents modalitats de 
treballs realitzats a la Universitat de València: 

 PRIMERA MODALITAT: Per a treballs de final de grau (TFG)  

 SEGONA MODALITAT: Per a treballs de final de màster (TFM)  

 TERCERA MODALITAT: Per a tesis doctorals (TD)  

 

1. OBJECTE I PERSONES DESTINATÀRIES 

a) Objecte. L’objecte d’aquesta convocatòria és reconèixer els treballs originals 
d’investigació sobre les dones, feministes, que aborden les discriminacions que 
pateixen les dones, incorporen la perspectiva de gènere (reconeixent, en el treball 
presentat al premi, les aportacions i/o impactes en les dones) o aposten per la igualtat 
efectiva entre dones i homes, redactats en qualsevol de les llengües oficials a la 
Universitat de València (excepte que es tracte de programes de la Universitat 
oficialment impartits en anglès, en els quals s'admetran també treballs redactats en 
aquesta llengua), d’acord amb els principis de la Llei d’igualtat; i defensats en aquesta 
universitat en el curs acadèmic 2017-2018 per a les modalitats 1, 2 i 3 en els següents 
cicles d’estudis oficials: 
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i) Estudis de grau: treball de final de grau (modalitat 1) 

ii) Estudis de màster: treball de final de màster (modalitat 2) 

iii) Estudis de doctorat: tesi doctoral (modalitat 3) 

b) Persones destinatàries. Aquest premi s’adreça a aquelles persones que, cursant 
estudis a la Universitat de València, hagen defensat el treball de final de grau, de final 
de màster o la tesi doctoral en aquesta Universitat. 

c) Compatibilitat. Aquests premis són compatibles amb altres premis interns o externs a 
la nostra institució. 

2. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Els premis es valoraran, per a cada modalitat establerta, segons els criteris següents: 

a) Originalitat i impacte (amb una valoració del 50% de la puntuació total):  

i) La singularitat en el plantejament del tema. 

ii) Grau d’incorporació de la perspectiva de gènere.  

iii) Grau de transferència i innovació social. 

b) Metodologia utilitzada (amb una valoració del 30% de la puntuació total) 

i) Precisió i tractament científic.  

ii) Bibliografia. 

c) Redacció del treball (amb una valoració del 20% de la puntuació total) 

i) Claredat expositiva i construcció d’un discurs ben articulat. 

ii)  Ordenació adequada del treball i coherència interna. 

iii) Ús inclusiu i no sexista de la llengua. 

3. SOL·LICITUDS 

a) Les sol·licituds s’han de presentar preferentment en modalitat electrònica per mitjà del 
formulari web que es publicarà en l’adreça:  
HTTPS://WEBGES.UV.ES/UVENTREUWEB/ENTRADASEU.JSP?IDFORM=IGU_PROQ18, 
sense perjudici que es puga presentar al Registre General de la Universitat de València 
(edifici Rectorat, av. Blasco Ibáñez, 13, 46010-València) o en qualsevol dels registres 
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auxiliars. També es poden presentar per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 38 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.  

b) En cas de no optar per la presentació electrònica, caldrà adjuntar a la sol·licitud –en 
suport electrònic (CD o memòria USB)– la documentació, en format PDF, indicada en 
l’apartat següent. 

c) Documentació que s’ha d’aportar: 

i) En cas de triar la presentació en paper, imprès de sol·licitud degudament emplenat. 
El model es troba disponible en el web de la Unitat d’Igualtat 
[http://www.uv.es/igualtat]. 

ii) El treball que es presenta a aquest premi (en format PDF). 

iii) El justificant de la qualificació obtinguda per l’avaluació del treball presentat al 
premi s’obtindrà directament de l’administració. 

iv) Resum del treball (en format PDF): 

(1) Per als treballs de final de grau, 3-4 fulls. 

(2) Per als treballs de final de màster, 6-7 fulls. 

(3) Per a les tesis doctorals, 8-10 fulls. 

v) Breu currículum (en format PDF). 

d) La instrucció del procediment es durà a terme per la Unitat d’Igualtat de la Universitat 
de València. 
 

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la resolució de la convocatòria del premi en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana (DOGV).  

Si la sol·licitud no té els requisits o no va acompanyada de la documentació exigida en 
aquesta convocatòria, podrà ser esmenada de conformitat amb les previsions i els efectes 
de l’article 68 (esmena i millora de sol·licituds) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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5. RESOLUCIÓ I PROCEDIMENT 

El procediment utilitzat per la revisió serà el mètode d’avaluació d’experts amb cegament 
simple (anonimat del treball avaluat).  

a) Jurat: El jurat del premi estarà compost per membres de la Universitat de València:  

i) Presidència: La persona que ocupe el vicerectorat competent en matèria 
d’Igualtat, o persona que delegue. En cas d’empat, aquest serà dirimit pel vot de 
qualitat del president o la presidenta del jurat. 

ii) Vocals científics: 

(1) La persona que ocupe la direcció de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona 
(IUED).  

(2) Una doctora o un doctor, membre del PDI (a proposta de la presidència del 
jurat), per cada branca de coneixement relacionada amb els treballs presentats 
al premi (excepte de la branca de coneixement a la qual pertany la persona que 
ocupe la direcció de l’IUED). 

iii) Secretaria: La persona que ocupe la direcció de la Unitat d’Igualtat. 

iv) Cap membre del jurat no pot haver exercit la direcció dels treballs presentats a 
qualsevol modalitat d’aquest premi. 

b) Termini de resolució i publicació 

i) La vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat de la Universitat de València 
resol la concessió dels premis i, si escau, dels accèssits, vista la proposta del jurat 
dels premis. 

ii) El premi podrà ser declarat desert si, segons l’opinió del jurat, cap dels treballs 
presentats no compleix els requisits suficients per merèixer la seua concessió o no 
aconsegueixen la puntuació mínima que el jurat establisca. 

iii)  El jurat podrà concedir premis ex aequo si així s’acorda per unanimitat. 

iv) Tots els actes relacionats amb aquesta convocatòria i l’adjudicació dels premis es 
publicaran al tauler oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es] i es 
donarà difusió a la pàgina web de la Unitat d’Igualtat [http://www.uv.es/igualtat]. 

c) El procediment de concessió és el règim de concurrència competitiva d’acord amb la 
secció 1a del capítol II de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector 
públic instrumental i de subvencions. 
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d) La resolució de concessió es farà dins del termini que estableix l’article 25 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

6. PREMIS 

a) Es concedirà un premi per cada modalitat establerta en aquesta convocatòria:  

i) Primera modalitat:  Per a treballs de final de grau (TFG), 500 euros i diploma. 

ii) Segona modalitat:  Per a treballs de final de màster (TFM), 1.000 euros i diploma. 

iii) Tercera modalitat:  Per a tesis doctorals (TD), 1.500 euros i diploma. 

b) De conformitat amb el punt 5.b, es podran concedir premis ex aequo. En aquest cas, es 
distribuirà la quantitat prevista entre els treballs premiats. 

c) Es podran concedir accèssits, sense dotació econòmica, si la qualitat dels treballs 
presentats i no premiats ho mereixen, segons el criteri del jurat. 

d) L’import dels premis està subjecte a la retenció de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques (IRPF) que marca la llei, i es formalitzarà per mitjà de transferència 
bancària en un únic pagament, per a la qual cosa caldrà emplenar la fitxa de 
pagaments a tercers en el termini de quinze dies comptadors a partir de l’endemà de la 
publicació del resultat. Aquesta fitxa serà facilitada per la Unitat d’Igualtat a través del 
correu electrònic que, a aquest efecte, hagen indicat les persones premiades en la 
sol·licitud de presentació al premi. 

e) El lliurament dels premis es podrà fer en un acte públic organitzat per la Unitat 
d’Igualtat (preferentment, amb motiu de les celebracions del 8 de març de cada any). 
La rectora de la Universitat de València, o la persona que delegue, lliurarà el premi en 
aquest acte.  

f) El premi es finança a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València 
per al 2019, orgànica 660210000, per un import de 3.000 euros.  

 

7. DRETS I OBLIGACIONS 

a) Els treballs presentats han de ser originals i inèdits, i poden anar acompanyats de 
materials fotogràfics, sonors o de qualsevol altre tipus, aptes per il·lustrar 
suficientment el text objecte del premi. 

b) El fet d’optar al premi comporta l’acceptació total d’aquestes bases i dels criteris que 
s’hi recullen. 
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c) L’incompliment d’aquestes bases donarà lloc a la denegació del premi sol·licitat o a la 
revocació de la seua concessió. 

d) Les persones beneficiàries del premi hauran de posar els materials a la disposició de la 
comunitat universitària en el Repositori d’Objectes Digitals per a l’Ensenyament, la 
Investigació i la Cultura (http://roderic.uv.es/). 

e) La Unitat d’Igualtat podrà publicar els treballs premiats en la seua pàgina web.  

f) Les persones premiades, prèviament a l’abonament del premi i a aquest efecte, hauran 
d’emplenar la “fitxa de tercers”, que els serà tramesa juntament amb la comunicació 
del premi. 

8. DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

8.1.- Dades del Responsable 

Universitat de València  
CIF: Q4618001D 

Av. Blasco Ibáñez 13 
46010 València 

lopd@uv.es 
Tel. +34961625431 

lopd@uv.es 

8.2.- Finalitats i base jurídica del tractament 

En compliment d’allò que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les 
dades personals subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes d'informació de 
la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar la 
sol·licitud de participació en el premi de conformitat amb allò establert en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. Així mateix, les dades seran utilitzades per a la 
elaboració d’estudis i estadístiques a l’objecte de fer efectives les disposicions de la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

8.3.- Procedència de les dades 

La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades per la persona 
sol·licitant. 
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8.4.- Destinataris de les dades personals 

En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en el premi, 
s'informa que se cediran les dades estrictament necessàries en els següents supòsits i per a les 
finalitats següents: 

- A entitats financeres per al pagament dels imports dels premis concedits. 

- Publicació de la resolució de concessió en el tauló oficial de la Universitat de València. 
Addicionalment, a efectes informatius, podrà informar-se de la resolució en pàgines web 
allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València. 

- Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda en el portal de transparència de la 
Universitat de València (www.uv.es/transparència), en compliment d’allò establert en l'article 
8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern i de l'article 9.1 i) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i 
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

- A la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment de allò establert en 
l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

8.5.- Termini de conservació de les dades 

Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d'acord amb els següents criteris. 

A. Quant als concurrents als quals no es concedisca l'ajuda, les dades es conservaran durant 
els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents. 

B. Quant als concurrents als quals els concedisca l'ajuda, les dades es conservaran durant tot 
el període vinculat a la gestió de la convocatòria, s'incorporaran si escau a l'expedient de 
l'estudiant i es conservaran amb finalitats d'acreditació i certificació de la concessió i de 
qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat. 

8.6.- Drets 

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament 
l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu 
tractament, o a oposar-se a aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones 
interessades podran exercir els seus drets d'accés, mitjançant l'enviament d'un correu 
electrònic dirigit a lopd@uv.es, des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé 
mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau, documentació 
acreditativa de la sol·licitud, dirigit al Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de 
València. 
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8.7.- Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. 

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la 
LOPD i al RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, 
suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació 
davant l'autoritat de control competent. 

8.8.- Polítiques de privacitat de la Universitat de València 

Poden consultar-se nostres polítiques de privacitat http://links.uv.es/qBf2qd6 

 

9. RECURSOS 

La resolució de concessió posa fi a la via administrativa. Així, s’hi pot interposar recurs 
potestatiu de reposició en el termini d’un mes o bé directament recurs contenciós 
administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat 
Valenciana, dins del termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seua 
publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 
10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  


