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Resolució de 23 de maig de 2022 de la Vicerectora de Sostenibilitat, 
Cooperació i Vida Saludable de la Universitat de València per la qual es 
convoca la XIII Edició dels Premis Manuel Castillo 2022. 
 
La Universitat de València, com a institució acadèmica i agent social, i atès el 
que disposa l'article 4 dels seus Estatuts, està profundament interessada a 
estimular i donar suport a la recerca acadèmica, científica i periodística en l'àmbit 
de la cooperació, la pau i el desenvolupament humà. Així mateix, pretén 
reconèixer i difondre els resultats de major interès per a la societat espanyola, i 
especialment la valenciana, sobre la cooperació internacional, la pau i la seua 
contribució al desenvolupament humà i sostenible dels pobles del món per a 
visibilitzar els treballs que contribuïxen a la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. Aquests objectius 
globals, aprovats el 25 de setembre de 2015 per l'Assemblea General de l'ONU, 
estableixen les metes específiques per a eradicar la pobresa, protegir el planeta 
i assegurar la prosperitat per a tots com a part d'una nova agenda mundial de 
desenrotllament sostenible 
 
En aquest sentit, la Universitat de València convoca anualment els Premis 
Manuel Castillo, amb la finalitat de potenciar i incentivar que els resultats de la 
recerca, i l'orientació de la seua plasmació escrita o audiovisual, tinguen relació 
directa amb la cooperació al desenvolupament, tot aportant coneixements, 
revelant capacitats o denunciant agressions als drets humans i a aquest 
desenvolupament humà i sostenible. 
 
La biografia de Manuel Castillo és la d'un personatge singular, que va viure 94 
anys i que, sens dubte, va ser un avançat al seu temps. Nascut el 1869 en un 
entorn social difícil, es va llicenciar en Filosofia i Lletres, va treballar com a 
bibliotecari a Salamanca i com a professor de francès a Càceres i València. 
 
La seua inquietud social el va conduir a promoure iniciatives editorials i 
periodístiques a Extremadura i València, on va arribar el 1919. A més de la 
docència, va desenvolupar activitats filantròpiques i va ser membre de la Junta 
Provincial de Protecció de Menors i conseller de la Caixa d'Estalvis i Mont de 
Pietat de València. Des d'ambdues entitats va donar suport a obres socials tan 
destacades com el Reformatori de Joves de Godella i l'Associació Valenciana de 
Caritat. Així mateix, Manuel Castillo va continuar les seues activitats 
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periodístiques i va ser col·laborador d’El Mercantil Valenciano i La Voz 
Valenciana, alhora que va mantenir correspondència amb personalitats tan 
destacades com Fernando Valera, Indalecio Prieto, Vicente Blasco Ibáñez o 
Martínez Barrio.  
 
En acabar la Guerra Civil, el seu ideari republicà el va obligar a exiliar-se amb la 
seua dona i fills a Tolosa de Llenguadoc i, posteriorment, a Mèxic. Després de la 
restauració de la democràcia a Espanya, els seus fills van decidir tornar a les 
seues arrels i establir-se a València. Van decidir que una part substanciosa del 
llegat familiar es dedicara a la Universitat de València, com una forma d'honorar 
la memòria del seu pare. Una decisió que va suposar, també, un digne colofó a 
la seua trajectòria vital, i una manera de perpetuar el seu record en una ciutat i 
una institució que va considerar pròpies. 
 
El marmessor d'aquest llegat ha estat Arturo García Igual, membre de l'extingit 
Patronat Especial Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de 
València, el qual, al costat de la família, ha fet valer la voluntat dels Castillo: 
cooperar en el desenvolupament i la dignitat dels pobles del món.  
 
La Vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable de la Universitat de 
València, fent ús de les atribucions que li confereix el Reglament d'Execució 
Pressupostària de la Universitat de València per a 2022, així com la Resolució 
de 4 d'abril de 2022 (DOGV núm. 9317 d'11 d'abril de 2022), de la rectora de la 
Universitat de València, per la qual es deleguen determinades competències en 
els vicerectorats, la Secretaria General, la Gerència i altres òrgans d'aquesta 
universitat; i d'acord amb els Estatuts de la Universitat de València, 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 de la XIII edició dels Premis Manuel Castillo 2022, 
juntament amb les bases que la regulen, incloses com a annex I de la resolució, 
i el model de presentació de candidatures que hi figura com a annex II. 
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Segon 
La dotació econòmica per a la present convocatòria és de 5.200 euros dels fons 
de la Universitat de València, imputables a l'orgànica 4040059139 i clau 
específica 20170107, capítol IV. 
 
 
Tercer 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, 
d’acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, recurs de reposició, davant al mateix 
òrgan que la dictada, dins el 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 el termini de dos mesos comptador a partir de l'endemà de la seua 
publicació. 
 
Valencia, a 23 de maig de 2022. 
 
 
 
 
 
 
Por delegació de la Rectora 
Pilar Serra Añó 
Vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable  
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Annex I 

 
Bases reguladores de la convocatòria de la  
XIII edició dels Premis Manuel Castillo 2022 

 
1. Objecte de la convocatòria 
La convocatòria d'aquest premi pretén estimular la recerca acadèmica, científica 
i periodística en l'àmbit de la cooperació, la pau i el desenvolupament humà. Així 
mateix, pretén reconèixer i difondre els resultats de major interès per a la societat 
espanyola, i especialment la valenciana, sobre la cooperació internacional, la 
pau i la seua contribució al desenvolupament humà i sostenible dels pobles del 
món per a visibilitzar els treballs que contribuïxen a la consecució dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS).  
Les recerques, les monografies o els treballs periodístics que s’hi presenten 
poden ser de caràcter teòric, experimental o aplicat, i han de tenir com a 
fonament de treball, i com a objectiu científic, qualsevol faceta del 
desenvolupament humà i la pau. 
Aquesta temàtica pot tenir a veure amb els processos de canvi de progrés 
(social, econòmic, polític, cultural, tecnològic, etc.) i/o amb el desenvolupament 
orientat a ampliar les capacitats de les persones, és a dir, que la gent visca de 
manera digna i saludable, que puga accedir amb igualtat d'oportunitats a 
l'educació i al benestar, que tinga i amplie els seus coneixements, que permeta 
accedir als recursos necessaris i que, sorgit de la voluntat col·lectiva, encoratge 
l'organització participativa i l'ús democràtic del poder per als membres de la 
comunitat.  
S’hi poden presentar, si s’escau, elements substantius que acrediten la iniciativa 
realitzada, com ara una imatge, un enregistrament/documental, un reportatge, 
una memòria d'execució d'un projecte de cooperació al desenvolupament 
realitzat (coordinat) per un membre del col·lectiu PDI, PAS i/o estudiantil. 
 
2. Característiques generals de les candidatures  
2.1.  Els treballs s’han d'haver realitzat durant l'any 2021, en qualsevol de les 

llengües oficials de la Comunitat Valenciana o en qualsevol altre idioma. En 
aquest darrer cas, és obligatòria la presentació d'una traducció jurada del 
treball. 
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2.2. Es poden presentar als premis tant treballs individuals com realitzats en 
equip o en col·laboració, havent d'en aquests dos últims casos designar a 
una persona com a representant del grup i consignar la identitat de tots els 
col·laboradors en el treball. 

 
3. Categories dels premis. 
Els premis es distribueixen en les categories següents: 
 
Categoria A.  
Premi Manuel Castillo a monografia universitària de recerca publicada.  
A.1 Destinataris: Hi poden concórrer tots aquells/as autors/as que pertanyen a 

la comunitat universitària (PDI,PAS o estudiants) de qualsevol de les 
universitats públiques espanyoles. 

A.2 Premi: Diploma i un premi de 3000 euros. Aquest premi està subjecte a les 
retencions i les normatives fiscals pertinents. 

A.3 Format: Treball ja editat, que pot ser un llibre o un article científic publicat. 
Se n’ha de presentar, almenys, dues còpies o dos exemplars impresos del 
llibre. Els exemplars presentats no es tornen. 

A.4 A l'efecte d'aquests premis, la data de la monografia serà la data d'edició. 
 

Categoria B. 
Premi Manuel Castillo a monografia universitària de recerca no publicada.  
B.1 Destinataris: Hi poden concórrer tots aquells/as autors/as que pertanyen a 

la comunitat universitària (PDI,PAS o estudiants) de qualsevol de les 
universitats públiques espanyoles. 

B.2 Premi: Diploma i un premi de 400 euros. Aquest premi està subjecte a les 
retencions i les normatives fiscals pertinents. 

B.3 Format: Treballe fi de Màster (TFM) o tesi doctoral inèdit defensat davant 
un tribunal, havent-se obtingut, com a mínim, una qualificació de 7/10. Es 
presentarà el text en format electrònic (PDF) i l'acreditació de la qualificació 
obtinguda en la tesi o treballe fi de màster. 

B.4. A l'efecte d'aquests premis, la data del treball serà la data de lectura davant 
el Tribunal. 

 
Categoria C. 
Premi Manuel Castillo a reportatge periodístic emès. 
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C.1 Destinataris: Hi poden concórrer totes aquelles persones que siguen 
autores de reportatges, en qualsevol de les seues modalitats, ja emesos i/o 
publicats per algun dels mitjans de comunicació amb redacció i publicació 
a Espanya, i/o que siguen periodistes de nacionalitat espanyola que 
treballen en mitjans de comunicació internacionals. 

C.2 Premi: Diploma i un premi de 1800 euros. Aquest premi està subjecte a les 
retencions i les normatives fiscals pertinents. 

C.3 Format: Qualsevol treball periodístic documental en format audiovisual, 
digital, imprès, emès o publicat a través de qualsevol mitjà de comunicació 
(premsa, ràdio, cinema, televisió o Internet). El treball s’ha de presentar en 
el format en què s’ha publicat o emès. Els treballs presentats no es tornen. 

C.4. A l'efecte d'aquests premis, la data del treball serà la data de publicació. 
 
Categoria D. 
Premi Manuel Castillo a iniciatives “Luis Vives” de cooperació al 
desenvolupament de la Universitat de València.  
D.1 Destinataris: Pot concórrer qualsevol membre de la comunitat universitària 

(PDI, PAS o estudiant) de la Universitat de València. Es donarà un premi a 
cadascun dels sectors universitaris: 
• Premi Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives” de cooperació al 

desenvolupament de Personal Docent i Investigador de la Universitat 
de València. 

• Premi Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives” de cooperació al 
desenvolupament de Personal d'Administració i Serveis de la 
Universitat de València. 

• Premi Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives” de cooperació al 
desenvolupament de Estudiants de la Universitat de València. 

• Premi Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives” de cooperació al 
desenvolupament de centre, institut, servei o càrrec institucional de la 
Universitat de València. 

Suposa el reconeixement a iniciatives de cooperació al desenvolupament 
(projectes de cooperació, accions de sensibilització o d'educació per al 
desenvolupament), que poden presentar-se de manera individual o 
col·lectiva, personal o institucionalment. 
Així mateix, es pot proposar la candidatura d'algun membre de la Universitat 
de València com a reconeixement a la seva labor en l'àmbit de la 
cooperació universitària al desenvolupament. 
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D.2 Premi: Diploma i guardó per a cadascun dels quatre sectors. Aquesta 
categoria no té dotació econòmica.  

D.3 Format: curriculum vitae complet i una carta de presentació del candidat 
amb els seus mèrits i la trajectòria de cooperació en els diferents àmbits 
universitaris en format PDF. 

D.4 No hi ha restricció temporal sobre les iniciatives que poden ser 
guardonades.  

 
4. Exclusions i incompatibilitats 
4.1. No podrà presentar-se cap candidat o coautor d'una obra que hagi obtingut 

el premi Manuel Castillo en la mateixa categoria en edicions anteriors. 
4.2. Queden exclosos els candidats o coautors d'una obra que hagen obtingut ja, 

en la mateixa categoria, un premi de cooperació gestionat pel Servei de 
Relacions Internacionals i Cooperació. 

4.3. No podrà presentar-se més d'una candidatura per persona. 
 
5. Presentació de candidatures i terminis 
5.1. Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrónica de la 

Universitat de València o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 
16.4 de la Llei 39/2015. 

5.2. Els usuaris no registrats en la seu electrónica han de seguir els següents 
passos per a donar-se d'alta: 
• Faça clic sobre la imatge de la capçalera principal seu electrónica 
• Faça clic sobre la icona "Els meus tràmits" 
• Seleccione "Usuari de la Seu" 
• En la part inferior veurà un enllaç que diu "Sol·licita accés". Faça clic. 
El sistema posarà a la seua disposició un formulari que ha d'emplenar i 
enviar al sistema. Uns minuts després rebrà un correu que li convidarà a 
concloure el procés d'alta, activant el compte que vosté haja indicat. 
Recorde que les dades que introduïsca (NIF, nom, etc.), han de ser reals, 
ja que posteriorment seran usats en les seues sol·licituds. Vosté determina 
el correu electrònic que servirà com a usuari per a accedir. 
Aquest compte serà el que rebrà l'esmentat correu per a completar el 
procés d'alta, i per a totes les comunicacions. Ajuda a l'usuari en 
https://ir.uv.es/Qcf6wKe 
 

https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
https://ir.uv.es/Qcf6wKe
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5.3. Una vegada emplenat el procés d'alta, el sol·licitant podrà accedir a “Registre 
electrònic”. En la pestanya "General" les dades a completar són: 
 Tipus Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals 
 Òrgan al qual es dirigeix: Serveis de Relacions Internacionals i 

Cooperació 
 Tramitació Desitjada: Premis Manuel Castillo 
La documentació preceptiva s'acompanya a la sol·licitud en format 
electrònic. Conclòs el procés de registre electrònic, es podrà obtindre una 
còpia de l'imprés oficial que inclourà un número que identifica la sol·licitud i 
un resum digital que garanteix la integritat d'aquesta. 

5.4. 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. 

5.5. En els casos d'omissió o error en la presentació de la sol·licitud o en la 
documentació requerida en aquestes bases, es dona un termini de 10 dies 
perquè s'esmene la falta o s'aporte la documentació preceptiva. Si no 
s’esmenen les omissions o els errors en la sol·licitud i en la presentació de 
documentació dins d’aquest termini, s'entén que la persona sol·licitant 
desisteix 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. 

5.6. Les manipulacions o falsedats en els documents i acreditacions 
presentades telemàticament, podran originar les responsabilitats penals, 
civils o administratives al fet que pertocara, així com, si escau, la invalidesa 
de la sol·licitud presentada pel sol·licitant. En qualsevol moment, es podrà 
requerir als interessats la presentació dels documents originals aportats 
telemàticament. 

 
6. Documentació. 
La documentació a presentar serà la següent: 
6.1. Imprès de sol·licitud que s'adjunta com a Annex II. 
6.2. Curriculum vitae del o la candidat/a al premi. 
6.3. Treball presentat d’acord amb la base 3 de la convocatòria (per a las 

categorías A, B, C) 
6.4. Carta de presentació del candidat/a d’acuerdo amb la base 3 de la 

convocatòria (només per a la categoria D) 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=es_ES#/login?idform=EXPSOLP2U
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=es_ES#/login?idform=EXPSOLP2U
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7. Criteris de valoració i jurat. 
7.1. Els criteris de valoració de les candidatures seran els següents: 

7.1.1. Les aportacions científiques realitzades vinculades al treball de 
recerca, així com l'impacte derivat de la seua difusió després de la 
seua publicació o presentació en fòrums, congressos, jornades, 
ponències, etc. Aquest criteri suposarà el 25% de la valoració. 

7.1.2. La idoneïtat de les metodologies utilitzades des del punt de vista de 
la promoció del desenvolupament humà i sostenible, l'enfocament 
basat en drets humans o en capacitats humanes, i l'estímul a 
l'apoderament de les persones o els col·lectius humans més 
vulnerables en relació al tema que es planteja. Aquest criteri 
suposarà el 25% de la valoració. 

7.1.3. La vinculació amb un programa concret de cooperació internacional 
al desenvolupament i la vinculació del tema publicat en xarxes de 
recerca per al desenvolupament humà. Aquest criteri suposarà el 
25% de la valoració. 

7.1.4. La pertinència del tema tractat pel que fa a la Declaració d'Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, el V Pla Director de la Cooperació 
Espanyola i V Pla Director de la Cooperació Valenciana. Aquest 
criteri suposarà el 25% de la valoració. 

7.2. El jurat que valorarà les candidatures està presidit per la Rectora de la 
Universitat de València (o persona en qui delegue) i estarà integrat, a més, 
pels següents membres: 
 La Vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable de la 

Universitat de València.  
 El marmessor del llegat Manuel Castillo. 
 La delegada de la Rectora per a Cooperació. 
 La Presidència de la Coordinadora Valenciana d'ONGD (CVONGD) 
 La Direcció General de Cooperació i Solidaritat (GVA) 
 Un representant del Servei de Cooperació al Desenvolupament i 

Migració de l'Ajuntament de València. 
 Un membre de la Junta Directiva de REEDES designat a l’efecte. 
 Quatre experts acadèmics de reconegut prestigi en la matèria que 

pertanyen a la Universitat de València. 
 El Cap del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació que actuarà 

com a secretari. 
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8. Instrucció, resolució i lliurament de premis. 
8.1. La instrucció del procediment de concessió dels premis serà per 

concurrència competitiva i es realitzarà pel Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació de la Universitat de València. 

8.2. El lloc de publicació de qualsevol acte administratiu relacionat amb 
aquesta convocatòria serà el tauló oficial d'anuncis de la Universitat de 
València https://tauler.uv.es i la web http://www.uv.es/uvcooperacio 

8.3. La Vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable 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. 

8.4. 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 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. 

8.5. Una vegada resolta la convocatòria se celebrarà un acte públic de 
lliurament de premis, que serà presidit per la Magfca. Sra. Rectora de la 
Universitat de València. La data de celebració es comunicarà 
oportunament a les persones guardonades, a la comunitat universitària i 
al públic en general. 

8.6. L'acte de lliurament dels Premis consistirà en la presentació dels 
candidats seleccionats i dels membres del jurat, i una breu exposició dels 
premiats. El lliurament de premis es realitzarà personalment, excepte 
causa justificada, en aquest acte. 

 
9. Crèdit assignat. 
La dotació econòmica per a la present convocatòria és de 5.200 euros dels fons 
de la Universitat de València, imputables a l'orgànica 4040059139 i clau 
específica 20170107, capítol IV. 

https://tauler.uv.es/
http://www.uv.es/uvcooperacio
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10. Publicació i difusió 
10.1 La Universitat de València es reserva el dret a poder difondre el contingut, 

el nom de les persones guardonades i els títols dels treballs científics o 
periodístics premiats, amb referència expressa al mitjà on s'han publicat. 

10.2 L'acceptació del Premi Manuel Castillo comporta l'obligació d'esmentar 
l'obtenció del Premi Manuel Castillo de la Universitat de València en les 
publicacions dels treballs guardonats en les modalitats A, B i C. 

 
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, li informem que 
les seves dades s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat 
de València que procedeixin, amb la finalitat de gestionar i tramitar les 
sol·licituds de conformitat amb l'establert 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. Rectorat 
Av.Blasco Ibañez, 13 
VALÈNCIA 46010 
lopd@uv.es 

11.3. Es preveuen les següents comunicacions de dades personals sense 
consentiment de l'afectat / a: 
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 al portal de 
transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia) 
en compliment de l'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 
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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. 

c) En la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment 
de l'establit en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

d) A entitats bancàries, si escau, 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 a 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 si escau 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 sobre les dades: les persones que proporcionen dades tenen dret a 
sol·licitar al responsable del seu tractament l'accés a les seves dades 
personals, i la seva 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 lopd@uv.es remès 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, dirigit 
al Delegat de Protecció de Dades en 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. Té 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 a l'autoritat de control competent. 

11.7. Polítiques de privacitat de la Universitat de València: pot consultar les 
nostres polítiques de privacitat en https://ir.uv.es/19S7bXb 

 

https://ir.uv.es/19S7bXb
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