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RESOLUCIÓ DE 30 DE JUNY DE 2022, DEL VICERECTORAT DE CULTURA I SOCIETAT DE LA UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA, PER LA QUAL ES CONVOCA LA PRIMERA EDICIÓ DEL PREMI AL MILLOR TREBALL DE 
FINAL DE MÀSTER SOBRE EL PATRIMONI CULTURAL, NATURAL I CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA. 

La vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, d’acord amb les competències 
delegades per resolució de 20 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV núm. 
9.350, de 30 de maig de 2022), per la qual es deleguen determinades competències en els 
vicerectorats, la Secretaria General, la Gerència i altres òrgans d’aquesta universitat. (2022/4587) 

RESOL 

1. Convocar la I Edició del premi al millor treball de final de màster sobre el patrimoni cultural,
natural i científic de la Universitat de València.

2. Aprovar les bases d’aquesta convocatòria, que es recullen en l’annex I d’aquesta resolució.

3. En l’expedient respectiu consta la consignació pressupostària adequada i suficient per a
atendre les obligacions de despesa que es puguen derivar d’aquest premi, que es finança amb
el capítol 4 del pressupost de la Universitat de València per a l’any 2022, orgànica 5210000000,
centre de cost 5210033, per un import total de 3.500€ (un primer premi de 1.500€ i dos
accèssits de 1.000€).

Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa es pot interposar un recurs de reposició 
en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà del dia de la seua notificació o publicació, davant 
del mateix òrgan que l’ha dictada o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels 
òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos 
mesos, comptadors des de l’endemà del dia de la seua notificació o publicació. 

València, 30 de juny de 2022 

La vicerectora de Cultura i Societat 
(per delegació de la rectora, DOGV 30.05.2022) 

Ester Alba Pagán 
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ANNEX I 

BASES DE LA I EDICIÓ DEL PREMI AL MILLOR TREBALL DE FINAL DE MÀSTER  SOBRE EL PATRIMONI 
CULTURAL, NATURAL I CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

La Universitat de València , a través  del Vicerectorat de Cultura i Societat, en virtut de les competències 
delegades per la rectora en la resolució de 20 de maig de 2022, amb la intenció de promoure i fomentar 
l’interès pel patrimoni cultural, natural i científic entre estudiants i professorat universitari de totes les 
àrees de coneixement, convoca el I premi pel millor treball final de màster sobre el patrimoni cultural, 
natural i científic de la Universitat de València.  

BASES 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L’objecte d’aquesta convocatòria és el de promoure l’interès pel patrimoni cultural, natural i científic 
de la Universitat de València i divulgar-lo en el món universitari i en la societat en general.  

Per fer-ho es premiarà el millor treball de final de màster (TFM) realitzat per estudiants de la 
Universitat de València que hagen fet i aprovat aquests treballs sobre les matèries citades en els cursos 
acadèmics 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, i que es presenten a aquest 
premi. 

2. REQUISITS DELS TREBALLS.

a) Els TFM versaran sobre aspectes relacionats amb l’estudi, la conservació i la difusió del patrimoni
cultural, natural i científic de la Universitat de València.

b) Els TFM hauran d’haver estat defensats en qualsevol dels cursos acadèmics 2017-2018, 2018-2019,
2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, i haver obtingut una qualificació mínima de vuit punts.

c) Els treballs es podran presentar en qualsevol de les llengües oficials de la Universitat de València.

3. FORMULARI DE SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR.

3.1. Les sol·licituds es podran presentar en els formularis que estan disponibles en la web 
https://webgestest.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=PERS2UNIT, que s’hauran d’emplenar  
mitjançant l’aplicació ENTREU (entorn de tramitació electrònica de la Universitat de València), amb 
l’usuari i la contrasenya de la Universitat de València. 

3.2. Les actuacions que es facen en la tramitació del premi es notificaran a través del tauler d’anuncis 
de la Universitat de València (https://tauler.uv.es). Es podran comunicar als interessats a 
més mitjançant correu electrònic o mitjançant el sistema electrònic ENTREU de la Universitat de 
València. 

https://webgestest.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=PERS2UNIT
https://tauler.uv.es/
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3.3. En emplenar el formulari d’ENTREU s’hauran de seguir les instruccions següents. 

• En la pestanya GENERAL s’haurà d’indicar:

Tipus d’unitat Serveis universitaris i serveis centrals. 
Òrgan al qual es dirigeix   Servei de Cultura Universitaria 
Tramitació desitjada Gestions específiques de la unitat. 

I premi TFM sobre patrimoni cultural, natural i científic. 

3.4. La sol·licitud de participació haurà d’anar acompanyada amb la documentació següent: 

a) El formulari de la sol·licitud, degudament emplenat i signat (Annex II).

b) Un PDF que contindrà el treball participant. El nom de l'arxiu serà el títol o lema del treball, que 
figurarà a la seva primera pàgina (exemple: Titoldeltfm.pdf). No portarà cap classe de signatura o 
identificació.

c) Un PDF del DNI, passaport o document oficial equivalent de la persona sol·licitant.

d) Declaració responsable de cadascuna de les persones participants en el concurs, segons model 
normalitzat proporcionat pel Servei de Cultura Universitària, en el qual s'acredite el compliment de 
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que no incorre en cap de les circumstàncies que 
recullen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003 General de Subvencions. (Annex III).

3.5. De conformitat amb el que es preveu en l’article 68 de la llei 39/15, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i amb l’article 23.5 de la llei 38/2002 de 17 de 
novembre, general de subvencions, si s’advertiren defectes formals o omissions en la sol·licitud o en 
la informació que ha d’acompanyar-la, es comunicaran al sol·licitant, que disposarà de deu dies hàbils 
per a esmenar la falta o presentar els documents preceptius. Si no ho fera, es considerarà que desisteix 
en la petició i s’arxivarà amb la resolució escaient, d’acord amb l’article 68 de la llei citada. 

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ.

El termini per a presentar els treballs començarà l’1 de setembre de 2022 i finalitzarà el 31 d’octubre 
de 2022. 

5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.

El procediment de concessió del premi és el de concurrència competitiva, segons disposa l’article 22 
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

Els resultats de la selecció dels treballs premiats es publicaran en el tauler d’anuncis oficial de la 
Universitat de València https://tauler.uv.es i en la pàgina web del Servei Universitari de Cultura 
https://links.uv.es/M1ez0Xd. Addicionalment es comunicarà als sol·licitants a través de l’aplicació 
ENTREU o mitjançant correu electrònic.  

https://tauler.uv.es/
https://links.uv.es/M1ez0Xd
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6. ÒRGANS COMPETENTS EN EL PROCEDIMENT.

L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió del premi és el Servei de Cultura. 

Els treballs els avaluarà una comissió els membres de la qual els nomenarà la rectora de la Universitat 
de València. 

Les incidències i les resolucions que hi haja o es deriven d’aquesta convocatòria es publicaran com a 
notificació en el tauler d’anuncis oficial de la Universitat de València https://tauler.uv.es i en el lloc 
web https://links.uv.es/M1ez0Xd. Addicionalment es comunicaran als concursants a través de 
l’aplicació ENTREU o mitjançant correu electrònic. 

7. COMISSIÓ AVALUADORA I CRITERIS.

La composició de la comissió avaluadora serà proposada pel Vicerectorat de Cultura i Societat de la 
Universitat de València entre reconeguts professionals del món de l’art, de la cultura i de la ciència. 

Els noms dels membres de la comissió avaluadora es faran públics en el tauler d’anuncis oficial de la 
Universitat de València https://tauler.uv.es i en el lloc web https://links.uv.es/M1ez0Xd 

La comissió avaluadora tindrà la prerrogativa d’interpretar i resoldre qualsevol circumstància no 
prevista en aquestes bases per a un millor compliment del premi. D’igual manera, es reserva el dret de 
no concedir la totalitat dels premis previstos, d’acord amb la qualitat dels treballs que es presenten, 
així com el de declarar el premi desert. 

Si algun membre de la comissió avaluadora detectara alguna de les causes d’abstenció previstes en els 
articles 23 i 24 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, haurà de declinar 
incorporar-s’hi sense perjudici de les responsabilitats que corresponguen en cas contrari.  

Els treballs s’avaluaran de forma anònima sense tenir-ne coneixement de l’autor.  

A fi de ponderar objectivament els treballs la comissió avaluadora adoptarà els criteris següents: 

CRITERI % PUNTUACIÓ 
Objectius i justificació de l’estudi 20 
Organització, metodologia i rigor científic 20 
Resultats i conclusions: validesa, desenvolupament i valor afegit. 20 
Adequació dels continguts al marc tant teòric com pràctic del patrimoni cultural, 
natural i científic. 10 

Possibilitat d’aplicació pràctica en el context dels principis i els valors de la 
salvaguarda i la conservació del patrimoni cultural, natural i científic de la UV. 30 

https://tauler.uv.es/
https://links.uv.es/M1ez0Xd
https://tauler.uv.es/
https://links.uv.es/M1ez0Xd
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8. PROCÉS DE RESOLUCIÓ. 
 
La comissió valorarà els treballs presentats d’acord amb els criteris establerts en la base 8 i els ordenarà 
per puntuació. Obtindrà el premi el treball que obtinga major puntuació. 
 
Vista la proposta de la comissió avaluadora, els premis s’adjudicaran per resolució de la vicerectora de 
Cultura i Societat de la Universitat de València després d’haver comprovat el compliment dels requisits 
d’aquesta convocatòria. 
 
El termini per a la resolució i la notificació del resultat del procediment, segons l’article 25.4 de la llei 
38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, no podrà excedir els sis mesos, que es 
comptaran a partir del dia de la publicació de la convocatòria.  
 
Aquesta resolució es publicarà com a notificació en el tauler d’anuncis oficial de la Universitat de 
València http://tauler.uv.es i  en el lloc web https://links.uv.es/M1ez0Xd. Addicionalment es 
comunicarà als concursants a través de l’aplicació ENTREU o mitjançant correu electrònic. 
 
 
9. RECURSOS. 
 
Contra la resolució de concessió, que exhaurirà la via administrativa, es podrà interposar un recurs de 
reposició en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà del dia en què es notifique o publique, 
davant del mateix òrgan que el done, o bé directament un recurs contenciós administratiu en el termini 
de dos mesos, comptadors des de l’endemà del dia en què es notifique o publique, davant dels òrgans 
de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana. 
 
 
10. DOTACIÓ ECONÒMICA. 
 
El premi està dotat amb una quantitat de diners per al millor treball de 1.500 € (menys la retenció que 
corresponga de l’IRPF). Hi haurà dos accèssits de 1.000 € (menys la retenció que corresponga de l’IRPF). 
Aquestes quantitats es finançaran amb el capítol 4 del pressupost de la Universitat de València per a 
l’any 2022, orgànica 5210000000, centre de cost 5210033. 
 
El premi serà indivisible i es podrà declarar desert. 
 
La quantitat dinerària abonada estarà subjecta a les retencions legalment establertes, d’acord amb la 
legislació fiscal vigent. 
 
L’acceptació i la percepció del premi implicarà la cessió dels drets d’explotació del treball a la 
Universitat de València, que disposarà sobre la seua possible materialització en el termini i forma que 
estime convenient. 
  

http://tauler.uv.es/
https://links.uv.es/M1ez0Xd
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11. RÈGIM SUPLETORI. 
 
Tant les actuacions de la comissió avaluadora com tots els altres aspectes de procediment s’ajustaran 
al que preveu aquesta convocatòria. Supletòriament serà aplicable la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; la llei 40/2015, d’1 d’octubre, del 
règim jurídic del sector públic; la llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del 
sector públic instrumental i de subvencions, i la Llei general de subvencions, llei 38/2003, de 17 de 
novembre. En qualsevol cas el procediment de concessió del premi es regirà pels principis de publicitat, 
transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, mitjançant la valoració dels projectes sobre la 
base dels criteris recollits en les bases. 
 
12. DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
La participació en aquest premi implicarà que es coneixen, s’entenen i s’accepten aquestes bases. 
Qualsevol qüestió o dubte que puga sorgir en la seua interpretació es resoldrà segons els criteris del 
Vicerectorat de Cultura i Societat de la Universitat de València. 
 
12.1. Dades del responsable. 
 
Universitat de València Estudi General. CIF: Q4618001D. Av. de Blasco Ibáñez 13. 46010 València. 
lopd@uv.es  
 
12.2. Finalitats i base jurídica del tractament. 
 
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, sobre protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i la 
lliure circulació d’aquestes, les dades personals que s’indiquen en aquest concurs 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 el que estableix la llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
12.3. Procedència de les dades. 
 
La Universitat de València únicament tractarà les dades que indique el sol·licitant.  
 
12.4. Destinataris de les dades personals. 
 
En el marc de la relació que s’estableix amb la sol·licitud de participar en el premi, se cediran les dades 
estrictament necessàries en els supòsits i per a les finalitats següents:  
 

- A entitats financeres per al pagament de l’import del premi concedit.  
 

- Per a la publicació de la resolució de concessió en el tauler d’anuncis oficial de la Universitat 
de València. Addicionalment es podrà informar sobre la resolució en pàgines web del domini 
oficial de la Universitat de València. 

 
- Per a la publicació del nom del beneficiari, de l’import i de l’objecte del premi en el portal de 

transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment del 
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que estableix 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 e) 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 del que estableix l’article 

20 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
12.5. Termini de conservació de les dades. 
 
Les dades es conservaran i, si escau, s’esborraran d’acord amb els criteris següents.  
 

A. Les dels concursants a qui no es concedisca el premi es conservaran durant els períodes 
previstos en la legislació administrativa en garantia dels seus drets.  
 

B. Les dels concursants a qui es concedisca el premi es conservaran durant tot el període de 
tramitació de la convocatòria amb les finalitats d’acreditar i certificar la concessió i qualsevol 
un altre mèrit acadèmic relacionat.  

 
12.6. Drets.  
 
Els qui donen dades de caràcter personal tenen dret a accedir a aquestes, a la seua rectificació o 
supressió, a la limitació del seu tractament o a oposar-se a aquest, així com el dret a la seua portabilitat. 
Els interessats a exercir aquests drets podran fer-ho enviant un correu electrònica a lopd@uv.es, i 
còpia a tfmpatri@uv.es, des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé un escrit acompanyat 
amb la còpia d’un document d’identitat i, si escau, de la documentació acreditativa de la sol·licitud, al 
delegat per a la protecció de dades de la Universitat de València.  
 
12.7. Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control. 
 
La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al 
RGPD i tenen habilitada l’adreça-e 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 de l’autoritat de control 
competent.  
 
12.8. Mesures de protecció de la privacitat de la Universitat de València. 
 
Les mesures de protecció de la privacitat de la Universitat de València es poden consultar en 
http://links.uv.es/qB2qd6 
 
 
13. DISPOSICIÓ FINAL 
 
La participació en aquesta convocatòria implica que es coneixen, s’entenen i s’accepten aquestes 
bases. Qualsevol qüestió o dubte que puga sorgir en la seua interpretació es resoldràs segons els 
criteris del Vicerectorat de Cultura i Societat de la Universitat de València. 
 
Les consultes sobre la convocatòria es podran fer a tfmpatri@uv.es 
 

http://links.uv.es/qB2qd6
mailto:tfmpatri@uv.es



