Bases de l'XI Concurs de Fiscalitat
Facultat d’Economia – APAFCV
1 Objecte

L'Associació Professional d'Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana i la Facultat d’Eco‐
nomia de la Universitat de València convoquen aquesta edició del concurs universitari per
premiar, d'acord amb las dues modalitats que es descriuen a continuació, els millors estu‐
diants de fiscalitat de la Facultat d’Economia de la Universitat de València durant el curs
2019/2020.
2 Modalitat 1. Premi a les millors avaluacions en l'assignatura Fiscalitat de
l'empresa de la Facultat d’Economia de la Universitat de València

Hi pot participar qualsevol estudiant que estiga matriculat en el curs acadèmic correspo‐
nent a aquesta convocatòria en les assignatures 35815 Fiscalitat de l'empresa o 35940 Fis‐
calitat de l'empresa, en qualsevol de les titulacions de la Facultat d’Economia de la Univer‐
sitat de València en què s'imparteixen, i es presente com a candidat a aquesta convocatò‐
ria.
Es premiarà, en primer lloc, el candidat que obtinga la millor avaluació en cadascun dels
grups en què s'imparteixen aquestes assignatures.
En segon lloc, si hi haguera grups sense candidats, els premis no assignats es repartiran
entre la resta de candidats, per a la qual cosa s’utilitzaran els criteris següents en ordre de
prelació: titulacions, grups i qualificacions.
El premi consisteix en una beca de formació per assistir a cursos de formació de l'APAFVC
durant un any. Quan acabe aquest termini, s'expedirà un certificat d'assistència en què
figuren les hores cursades.
Sol∙licitud: Les sol∙licituds es poden presentar fins al 15 de juliol de 2020 mitjançant
l’adreça següent: premapafcv@uv.es. Aquest correu ha de contenir el model de sol∙licitud
que apareix en l'annex 1, una vegada emplenat.
3 Modalitat 2. Premis als millors treballs de final de grau sobre temes fiscals,
dirigits al Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València

Hi pot participar qualsevol estudiant que s'haja matriculat en el Treball de final de grau
(TFG) en el curs acadèmic corresponent a aquesta convocatòria en la Facultat d’Economia
de la Universitat de València, i es presente com a candidat a aquesta convocatòria.
Els treballs han de versar sobre alguna qüestió fiscal (teoria de la imposició, sistema impo‐
sitiu i tributs, pressupost d'ingressos, deute públic, federalisme fiscal…) i han d'estar dirigits
per un professor o una professora adscrit/a al Departament d'Economia Aplicada de la Uni‐
versitat de València.
Seran premiats els tres candidats amb les millors avaluacions en el treball de final de grau,
sempre que els treballs hagen obtingut una qualificació igual o superior a set.
El TFG amb major qualificació serà premiat amb 400 €, i també, juntament amb els altres

dos, amb una beca de formació per assistir a cursos de formació de l'APAFVC durant un
any. Quan acabe aquest termini, s'expedirà un certificat d'assistència en què figuren les
hores cursades.
Els treballs premiats poden ser publicats en el Butlletí de l'APAFCV, si així ho estima conve‐
nient el comitè organitzador.
Sol∙licitud: Les sol∙licituds es poden presentar fins al 15 de setembre de 2020 mitjançant
l’adreça següent: premapafcv@uv.es. Aquest correu ha de contenir:
a) El model de sol∙licitud que apareix en l'annex 2, una vegada emplenat.
b) Un document PDF amb el TFG corresponent a la versió dipositada en la Seu Electrònica de la
Universitat (entreu.uv.es).
4 Comitè organitzador i proposta de resolució del premi

El comitè organitzador d'aquest premi es compon del president de l'APAFCV, que el presi‐
deix, i de
a) Dos representants de l'APAFCV, un els quals en serà el/la secretari/ària.
b) Dos representants de la Facultat d’Economia.
El comitè decidirà l'assignació de premis entre les sol∙lituds presentades. Per fer‐ho, apli‐
carà els criteris que hi ha establerts en cada modalitat. En cas que hi haja dues sol∙licituds
amb empat en la qualificació, aplicarà els criteris de jerarquització següents:
‐ Major qualificació mitjana en el grau.
‐ Major nombre de crèdits obtinguts amb la qualificació "matrícula d'honor".
‐ Major nombre de crèdits obtinguts amb la qualificació "excel∙lent".
‐ Menor nombre total de convocatòries utilitzades.
‐ Menor temps total utilitzat per acabar els estudis.
El comitè avaluador redactarà l'acta, en la qual ha de figurar la llista d'estudiants premiats. La
decisió del jurat s'emetrà abans del dia 30 de setembre de 2020 (inclusivament) i es publicarà
en la pàgina web de l'APAFCV (http://www.apafcv.es/) i de la Facultat d’Economia
(http://www.uv.es/economia).
5 Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs comporta la total acceptació de les seues bases.
6 Legalitat de les bases

Les bases d'aquest premi s'ajusten al Reglament d’execució pressupostària 2007 de la Uni‐
versitat de València (art. 37.4).
València, 15 de novembre de 2019

ANNEX 1

Model de sol∙licitud de participació en
l’XI Concurs de Fiscalitat FdE‐APAFCV
MODALITAT 1 (nota)
(l’heu d’adjuntar en premapafcv@uv.es )

Cognoms:
Nom
Correu de la UV
Telèfon
Assignatura per la qual
es participa 1
(cursada el 2019/2020)
Titulació
Grup
Professor responsable
Qualificació obtinguda
en l'assignatura

1

35815 Fiscalitat de l'empresa
35940 Fiscalitat de l'empresa

ANNEX 2

Model de sol∙licitud de participació en
l’XI Concurs de Fiscalitat FdE‐APAFCV
MODALITAT 2 (TFG‐2019/2020)
(l’heu d’adjuntar en premapafcv@uv.es )

Cognoms:
Nom
Correu de la UV
Telèfon
Titulació
Professor tutor
Qualificació obtinguda
en el TFG

