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Resolució de 29 de març de 2021 del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la 

Universitat de València, per la qual es convoca el II Premi de Treball Final de Grau, Treball 

Final de Màster i Tesis Doctorals de l'eix de persones dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible. 

 
La Universitat de València, com a institució acadèmica i agent social, pretén reconéixer i 

difondre els resultats de major interés per a la societat espanyola, i especialment la 

valenciana, sobre la cooperació internacional i la seua contribució al desenvolupament humà 

i sostenible dels pobles del món. 

 

La cooperació universitària al desenvolupament s'articula, entre altres en la sensibilització, i 

l'educació per al desenvolupament. Les Universitats públiques, després de la irrupció del nou 

escenari que plantegen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), han integrat 

l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible en els seus diferents àmbits d'acció de 

manera transversal. 

 

 El premi és finançat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 

Democràtica de la Generalitat Valenciana en el marc del conveni de col·laboració Càtedra de 

Cooperació i Desenvolupament sostenible 2020 per a la realització d'activitats relacionades 

amb la formació, l’ investigació, l’informació i la documentació dirigides a l'assoliment de 

l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. 

La Generalitat València finança una Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible amb 

cadascuna de les cinc Universitats Públiques Valències. En aquest sentit, cada Universitat 

executarà activitats relacionades amb un dels 5 eixos centrals dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible. La Universitat de València desenvoluparà l'eix central: 

Persones. 

 

El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, fent ús de les 

atribucions que li confereix l'article 37.6 del Reglament d'Execució Pressupostària de la 

Universitat de València per a 2021, així com la Resolució de 12 de gener de 2021 (DOGV núm. 

8999 de 18 de gener de 2021), del Rectorat de la Universitat de València, 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; i d'acord amb els Estatuts de la Universitat de València, 
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aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, de la Generalitat Valenciana, la Llei 1/2015 de 

la Generalitat Valenciana d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, 

i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament aprovat pel 

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; 

 
RESOL 

 
Primer 

Aprovar la convocatòria del II Premi de Treball Final de Grau, Treball Final de Màster i Tesis 

Doctorals de l'eix de persones dels Objectius de Desenvolupament Sostenible juntament amb 

les bases que la regulen, incloses com a Annex I, i el model de presentació de candidatura que 

figura com a Annex II, així com amb l'aval del tutor en l'Annex III. 

 
Segon 

La dotació econòmica per a la present convocatòria és de 3.000 euros dels fons de la subvenció 

concedida per la Generalitat Valenciana amb càrrec al capítol VII, específica 20201016 de 

l'orgànica 4040069139. 

 
Tercer 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar, conforme a 

l'article 123 de la Llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de 

l'endemà a la seua publicació, davant el mateix òrgan que dicte la resolució, o bé directament 

recurs contenciós administratiu enfront dels òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa 

de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà a la seua 

publicació. 

 
Valencia, 29 de març de 2021. 

 

 

 

Per delegació de la Rectora 

Carlos Padilla Carmona 

Vicerector d’ Internacionalització i Cooperació 
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Annex I 

 
Bases reguladores de la convocatòria del II Premi de Treball Final de Grau, Treball Final de 

Màster i Tesis Doctorals de l'eix de persones dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

 

 
1. Objecte de la convocatòria. 

La Universitat de València convoca en la seua primera edició el II Premi de Treball Final de Grau, 

Treball Final de Màster i Tesis Doctorals de l'eix de persones dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible per a promocionar la investigació relacionada amb la cooperació 

al desenvolupament. El premi reconeixerà aquells Treballs de Fi de Grau (TFG), Treballs de Fi 

de Màster (TFM) i Tesis doctorals que mostren un alt grau d'impacte en els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'eix de persones (ODSs 1,2,3,4 i 5), sense excloure la 

resta, contribuint així en el desenvolupament de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament 

Sostenible de l'ONU. 

Per tant, l'objectiu d'aquests guardons és visibilitzar i premiar el compromís amb la cooperació 

i la sostenibilitat tant de l'alumnat com del professorat de la Universitat de València. 

 
2. Destinataris/ries. 

Tots els estudiantes de la Universitat de València que hagen obtingut el títol de Grau, Màster o 

Doctorat durant el anys 2020 o 2021. 

 
3. Requisits: 

3.1. Haver obtingut el títol de Grau, Màster o Doctor de la Universitat de València en els 

anys 2020 o 2021 en la categoria del premi a la qual es presenta. 

3.2. Els treballs presentats a aquests premis han de recollir almenys una de les següents 

característiques: 

a. Proposar i analitzar activitats que sensibilitzen i donen a conéixer a la societat 

els ODS de l'eix de persones, o aportar solucions a la seua implantació de 

manera explícita en el treball. 

b. Vincular la investigació o contribuir a l'impacte d'alguna meta dels ODS de l'eix 

de persones de manera explícita en el treball 

c. Buscar la transformació tant local como global, que contribuïsca al 

Desenvolupament Humà Sostenible i que estiguen vinculats a un o diversos 

ODS de persones (1,2,3,4,i 5) de manera explícita en el treball, podent 
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abordar de manera transversal alguns del àmbits de actuació  dels restants 

ODS. 
  

4. Categories dels premis 

4.1. Categoria A. Treball de Final de Grau (TFG) 

4.1.1. Per a estudiants que hagen obtingut el títol de Grau de la Universitat de València 

en els anys, 2020 o 2021. Aquesta informació es comprovarà d'ofici. 

4.1.2. El Treball de Fi de Grau haurà de tindre una qualificació mínima de 7 (sobre 10). 

Aquesta informació es comprovarà d'ofici. 

4.1.3. Es donaran tres premis, un per cada per àrea de coneixement: 

 Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeria un premi de 400 €. 

 Ciències Socials i Jurídiques un premi de 400€ 

 Arts i Humanitats un premi de 400 €. 

Aquests premis estaran subjectes a les retencions i les normatives fiscals 

pertinents 

4.1.4. S'entregarà un certificat de reconeixement als seus tutors/es. 

4.2. Categoría B. Traball de Final de Màster (TFM). 

4.2.1. Per a estudiants que hagen obtingut el títol de Màster de la Universitat de 

València en els anys 2020 o 2021. Aquesta informació es comprovarà d'ofici. 

4.2.2. El Treball de Fi de Màster haurà de tindre una qualificació mínima de 7 (sobre 

10). Aquesta informació es comprovarà d'ofici. 

4.2.3. Es donaran tres premis, un per cada per àrea de coneixement: 

 Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeria un premi de 400 €. 

 Ciències Socials i Jurídiques un premi de 400€. 

  Arts i Humanitats un premi de 400 €. 

Aquests premis estaran subjectes a les retencions i les normatives fiscals 

pertinents 

4.2.4. S'entregarà un certificat de reconeixement als seus tutors/es. 

4.3. Categoria C. Tesi Doctoral 

4.3.1. Per a estudiants que hagen obtingut el títol de Doctor de la Universitat de 

València en els anys 2020 o 2021. Aquesta informació es comprovarà d'ofici. 

4.3.2. La La Tesi Doctoral haurà de tindre la qualificació Cum laude. Aquesta informació 

es comprovarà d'ofici. 

4.3.3. Es donarà un premi dotat de 600 euros, que estarà subjecte a les retencions i les 

normatives fiscals pertinents. 

4.3.4. S'entregarà un certificat de reconeixement als seus directors/es. 
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5. Exclusions i incompatibilitats 

Cada persona pot presentar fins a un màxim d'una sol·licitud. 

 
6. Presentació de candidatures i terminis 

6.1. Les candidatures es presentaran per la seu electrónica de la Universitat de València en: 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U  

En la pestanya "General" les dades a completar són:  

Tipus Unitat: Serveis universitaris y Serveis Centrals  

Órgano al que es dirigeix: Serveis de Relacions Internacionals i Cooperació  

Tramitació desitjada:  Premis TFG/TFM/Tesis 

6.2. El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes des de l'endemà de la data de 

publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 30 

d’octubre de 2021. 

6.3. En els casos d'omissió o error en la presentació de la sol·licitud o en la documentació 

requerida en el punt 6 d'aquestes bases, es donarà un termini de 10 dies perquè 

s'esmene la falta o s'aporte la documentació preceptiva, fent constar que en cas de no 

esmenar les omissions o errors en la sol·licitud i en la presentació de documentació en 

el termini de deu dies, s'entendrà que els sol·licitants desisteixen de la seua sol·licitud, 

d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques. 

 
7. Documentació 

La documentació a presentar serà la següent: 

7.1. Imprés de sol·licitud que s’adjunta com Annex II 

7.2. Carta aval.que defense els motius de la candidatura del professor que ha tutoritzat 

el Treball que s’adjunta com Annex III. 

7.3. Treball presentat, segons lo estipulat en la base 3, per a les categories A, B, C.  

7.4. Còpia del Títol Universitari Oficial o resguard del depòsit del títol  

Enllaç als documents en la web de cooperación: https://ir.uv.es/n0I0mnz 

 

8. Criteris de valoració i jurat. 

8.1. El procediment de concessió de premis es realitzarà en règim de concurrència 

competitiva. És a dir, la concessió dels premis es realitzarà per mitjà de la comparació 

de les sol·licituds presentades a fi d'establir una prelació entre les mateixes.
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8.2 Els criteris de valoració de les candidatures seran els següents: 

a) Qualitat, estructuració i claredat expositiva del treball (fins a 15 punts). 

b) Pertinència, creativitat i originalitat del tema (fins a 15 punts). 

c) Fonamentació del marc teòric i rigor en la metodologia (fins a 10 punts). 

d) Contribució a l'Impacte en les metes dels ODS de l'eix de persones (fins a 20 punts). 

e) Implicacions pràctiques (aplicabilitat i potencial transferència dels resultats 

obtinguts) del TFG, TFM o Tesi doctoral als ODS de l'Agenda 2030 (fins a 30 punts). 

f) Referències, fonts, bibliografia i /o documentació utilitzada (fins a 10 punts). 

8.3. El jurat que valorarà les candidatures està presidit pel Vicerector d'Internacionalització 

i Cooperació de la Universitat de València (o persona en qui delegue) i estarà integrat, a 

més, pels següents membres: 

 La Delegada de la Rectora per a Cooperació de la Universitat de València 

 La Directora de la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la 
Universitat de València 

 Director/a General de Cooperació de la Generalitat Valenciana 

 Quatre membres del col·lectiu Personal Docent i Investigador de la Universitat 

de València. 

 El Cap del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, de la Universitat de 

València que actuarà  com a Secretari. 

 
9. Instrucció, resolució i entrega de premis. 

9.1. La instrucció del procediment de concessió dels premis es realitzarà pel Servei de 

Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València. 

9.2. El lloc de publicació de qualsevol acte administratiu relacionat amb aquesta 

convocatòria será el tauló oficial d’anuncis de la Universitat de València 

https://tauler.uv.es/ i les pàgines web http://www.uv.es/coop i 

http://links.uv.es/5vSQ5sO 

9.3. El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València resoldrà la 

present convocatòria de premis després d'haver comprovat el compliment dels requisits 

especificats en aquesta convocatòria, en els termes que preveu l'article 25 de la citada 

Llei 39/2015 i vista la proposta del jurat. En qualsevol cas, la resolució es farà dins dels 

terminis establits per l'article 25 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 

9.4 Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se, conforme a 

l'art. 123 de la llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes 

explicat des de l'endemà a la seua notificació o publicació davant el mateix òrgan que va 
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dictar l'acte que s'impugna, o bé directament interposar el recurs contenciós 

administratiu en el termini de dos mesos explicats des de l'endemà a la seua notificació 

o publicació davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat 

Valenciana. 

 
10. Publicació y difusió 

La Universitat de València es reserva el dret a poder difondre el contingut, el nom de les 

persones guardonades i els títols dels treballs premiats, amb referència expressa al mitjà on 

s'han publicat. 

 
11. Dret a la informació en la recollida de dades de caràcter personal. 

11.1. Finalitat i condicions del tractament: En compliment del que es disposa en el 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 

lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les seues dades s'incorporaran als 

sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat 

de gestionar i tramitar les sol·licituds de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 

38 / 2003 de 17 de novembre General de Subvencions. 

11.2 Responsable del tractament i dades de contacte del delegat de protecció de dades: el 

responsable del tractament de les dades relacionades amb la gestió d'aquestes ajudes 

és la Universitat de València. 

Delegat de Protecció de Dades 

Ed. Rectorado 

Av.Blasco Ibañez, 13 

VALÈNCIA 46010 

lopd@uv.es 

11.3 Es preveuen les següents comunicacions de dades personals sense consentiment de 

l'afectat / da: 

a) Publicació de la resolució de concessió en el tauló oficial de la Universitat de 

València. Addicionalment, a efectes informatius, podrà enllaçar-se la resolució en 

pàgines web allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València.. 

b) Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda en el portal de 

transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia) en 

compliment del que s'estableix 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 e) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon Govern i Participació 
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Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

c) En la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment del que 

s'estableix en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions 

d) A entitats bancàries, en el seu cas, per al pagament de les ajudes 

11.4 Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran i seran si escau 

cancel·lats d'acord amb els següents criteris: 

a) Quant als aspirants que no siguen seleccionats les dades es conservaran durant els 

períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels 

concurrents. 

b) Quant als aspirants seleccionats les dades es conservaran durant tot el període 

vinculat a la gestió de les ajudes, s'incorporaran en el seu cas a l'expedient de 

l'estudiant i es conservaran amb finalitats d'acreditació i certificació de la 

concessió d'ajudes i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat. 

11.5 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 al tractament, així com el dret a la 

portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets 

d'accés, mitjançant un correu electrònic dirigit a coop@uv.es remés des d'adreces 

oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un 

document d'identitat i, en el seu cas, documentació acreditativa, dirigit al Delegat de 

Protecció de Dades a la Universitat de València. 

11.6 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, 
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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. 

11.7. Polítiques de privacitat de la Universitat de València: pot consultar les nostres polítiques 

de privacitat en http://links.uv.es/qBf2qd6 
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Annex II 

Sol·licitud 

II Premi de TFG, TFM i Tesis Doctorals dels ODS d l’eix de 
persones 

 
1. Sol·licitant. 

 

 

2. Dades del TFG, TFM o Tesi Doctoral 

3. Explicació de la contribució a l'abast de metes concretes dels ODS (màxim 300 

paraules) 

 
Cognoms, nom 

Centre/Departament/Institut 

Mail 

Telèfon 

 
Títol 

Modalitat (TFG, TFM o Tesi Doctoral) 

Data de presentació 
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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 seua sol·licitud de participació en aquest premi de 

conformitat amb el que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

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 al tractament, 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 coop@uv.es des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit, acompanyat de 

còpia d'un document d'identitat i, en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al Delegat de Protecció de 

Dades a la Universitat de València, Ed. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, VALÈNCIA 46010. 

Per a més informació respecte del tractament poden pot consultar les nostres polítiques de privacitat en 

http://links.uv.es/qbf2qd6 

València, de de 2021. 
 
 

 
Destinat a: 

Servei de Relacions Internacionals i Cooperació  
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ANNEX III 

Carta Aval Tutor Director 

II Premi de TFG, TFM y Tesis Doctorals dels ODS de l’eix de 
personas 

 
1. Dades del Tutor 

 

2. Dades del TFG, TFM o Tesi Doctoral 

 

3. Per favor, comente breument las qüestions que s'indiquen a continuació: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoms, nom 

Centre/Departament/Institut 

Mail 

Telèfon 

Títol 

Modalitat (marcar la que procedisca): TFG TFM Tesi Doctoral 

a) Qualitat, estructuració i claredat expositiva del treball. 

b) Pertinència, creativitat i originalitat del tema. 

c) Fonamentació del marc teòric i rigor en la metodologia. 

d) Contribució a l'Impacte en les metes dels ODS de l'eix de persones. 
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València, de de 2021. 
 
 
 
 

 
Signatura del tutor/director 

 
 
 
 
 

Destinat a: 

Servei de Relacions Internacionals i Cooperació 

Palau de Cerveró 

 

e) Implicacions pràctiques (aplicabilitat i potencial transferència dels resultats obtinguts) de 
TFG, TFM o Tesi doctoral als ODS de l'Agenda 2030. 

f) Qualitat i pertinència de les referències, fonts, bibliografia i /o documentació utilitzada. 

g) Altres qüestions que es desitge fer constar. 
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