
 

 
 

 

Resolució de 29 de setembre de 2022, de la vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per la qual es 
convoquen les ajudes a l’estudi de la Universitat de València per a l’alumnat  guanyador de la fase local de 
l’Olimpíada Espanyola de Física que tindrà lloc durant el curs acadèmic 2022-2023, i s’aproven les bases que 
regulen aquesta convocatòria. 
 
 
La vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix la resolució del 
20 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV de 30 de maig de 2022), per la qual 
s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors i vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans 
d’aquesta universitat, 
 
Per donar compliment al que disposa l’article 6 dels estatuts de l’Olimpíada Espanyola de Física aprovats per la 
Real Sociedad Española de Física, es crea la comissió organitzadora que s’ocupa d’estructurar el marc en el qual 
es desenvolupen les proves de la fase local de l’Olimpíada regulada per aquestes bases. 
 
RESOL: 
 
Convocar les ajudes a l’estudi de la Universitat de València per a l’alumnat guanyador de la fase local de 
l’Olimpíada Espanyola de Física que tindrà lloc durant el curs acadèmic 2022-2023 i aprovar les bases que 
regulen aquesta convocatòria, incloses com a annex I d’aquesta resolució. Les ajudes a l’estudi  per valor de 
6.000 € es finançaran a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València per al 2023, orgànica 
6700700000 «Delegació per a la Incorporació a la Universitat». 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, d’acord amb l’article 123 de la 
Llei 39/2015, un recurs de reposició en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seua publicació 
davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seua publicació davant els òrgans de la jurisdicció 
contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana. 
 
 
La vicerectora d’Estudis 
Per delegació de la rectora (DOGV 30/05/2022) 
 
 
 
 
Isabel Vázquez Navarro 
València, 29 de setembre de 2022 
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ANNEX I 

 
BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES A L’ESTUDI DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA EN EL 
CURS 2022-2023, PER A L’ALUMNAT GUANYADOR DE LA FASE LOCAL DE L’OLIMPÍADA ESPANYOLA DE FÍSICA.  
 
1. Objecte de la convocatòria 
L’objecte d’aquesta convocatòria és servir d’enllaç entre els estudis de secundària i els universitaris, el foment 
de l’estudi de la física per part de l’alumnat de secundària, premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica i afavorir 
que els estudiants i les estudiantes més destacats cursen els seus estudis universitaris de grau a la Universitat 
de València.   
 
Aquestes bases regulen la convocatòria de les ajudes a l’estudi atorgades per la Universitat de València per als 
guanyadors de la fase local de l’Olimpíada Espanyola de Física. 
 
2. Participants i beneficiaris 
Poden participar en aquesta convocatòria alumnat de batxillerat, i excepcionalment de 4t de l’ESO, de centres 
d’ensenyament públics i privats preferentment de la província de València. 
 
La Universitat de València, a través de la Delegació per a la Incorporació a la Universitat i de la Facultat de Física 
d’aquesta universitat, col·labora amb la Real Sociedad Española de Física i els centres de secundària en la 
realització de la fase local de l’Olimpíada Espanyola de Física. 
 
En tot cas, per poder fer-se efectiva l’ajuda a l’estudi, la persona guanyadora haurà de disposar de les 
autoritzacions corresponents, complir els requisits estipulats en aquesta convocatòria i matricular-se en el 
primer curs d’alguna titulació de grau de la Universitat de València durant els dos cursos lectius següents.  
 
3. Bases específiques de la convocatòria  
La inscripció i la participació en la fase local de l’Olimpíada Espanyola de Física de València implica l’acceptació 
d’aquesta convocatòria i de la totalitat d’aquestes bases.  
 
Les inscripcions per a participar en la fase local de l’Olimpíada Espanyola de Física de València seran tramitades 
pel centre de l’estudiant participant en aquesta Olimpíada. A aquests efectes, el centre haurà d’informar a 
l’alumnat i als seus representants legals del contingut de les bases de la present convocatòria, a més d’obtenir 
les autoritzacions legalment exigides per al tractament de dades personals i per a la cessió de drets d’imatge 
dels estudiants. En el procés d’inscripció habilitat s’hauran d’adjuntar les esmentades autoritzacions. 
 
El període d’inscripció començarà l'endemà de la publicació de la present convocatòria i finalitzarà el 26 
d’octubre de 2022 i s’haurà de realitzar segons el model  de l’annex II publicat en la web de la Delegació per a 
la Incorporació a la Universitat (www.uv.es/incorporaciouv) i registrar-se en qualsevol dels registres vàlids 
previstos en el art. 16.4 de la llei 39/2015. 
 
4. Procediment de selecció 
Les proves de preselecció i de selecció seran preparades pel comitè d’avaluació a què fa referència la base 6. El 
resultat d’aquesta selecció es farà pública en el tauler d’anuncis de la Universitat de València, en la pàgina web 
de la Delegació per a la Incorporació a la Universitat i en la pàgina web de la Facultat de Física d’aquesta 
Universitat. 
 
Les persones inscrites en la fase local de l’Olimpíada Espanyola de Física realitzaran una prova de preselecció 
que constarà d’una part pràctica (1-2 problemes) i una de preguntes conceptuals de tipus test (màxim de 20), 
per a formar un equip d’una vintena d’estudiants, que rebran un curs de física de 72 hores. Una vegada finalitzat 



 

el curs, es realitzarà la prova de selecció de la fase local de l’Olimpíada Espanyola de Física a fi de triar els 6 
classificats que seran guanyadors/es de la Fase Local de l’Olimpíada. Aquesta prova consta de dues parts: una 
primera part (50%), amb 2-4 exercicis pràctics de mecànica i electromagnetisme, i la segona part (50%), que 
constarà d’un màxim de 6 exercicis de termodinàmica, òptica, oscil·lacions, ones, relativitat i estructura de 
matèria. 
 
Els 6 classificats, després de 12 h de formació addicional, podran participar en les fases nacional, iberoamericana 
i internacional (4 seran titulars i 2 suplents). 
 
5. Tramitació i coordinació de l’Olimpíada 
La Delegació per a la Incorporació a la Universitat és l’òrgan responsable de la tramitació de les ajudes a l’estudi 
que regulen aquestes bases. 
Coordinadors i comissió organitzadora de la fase local de l’Olimpíada Espanyola de Física per al curs 2022-23:  

- Coordinadora: Chantal Ferrer Roca (UV) 
- Mª Jesús Hernández Lucas (UV) 
- Juan Carlos Carrión (UPV) 

 
6. Comitè d’avaluació i nomenament dels guanyadors 
El comitè d’avaluació s’encarregarà de proposar el nomenament dels guanyadors després de realitzar les proves 
corresponents que es concreten en aquesta convocatòria. La comissió d’avaluació està composta per: 

- Chantal Ferrer Roca (UV) 
- Mª Jesús Hernández Lucas (UV) 
- Juan Carlos Carrión (UPV) 

La comissió d’avaluació farà una proposta de nomenament de l’alumnat guanyador, que es publicarà en el 
tauler oficial d’anuncis de la Universitat i en la pàgina web dels centres organitzadors i de la Delegació per a la 
Incorporació a la Universitat. 
La vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix la resolució del 
20 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV de 30 de maig de 2022), per la qual 
s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors i vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans 
d’aquesta Universitat, és l’encarregada de resoldre la convocatòria. Es complirà amb el termini màxim per a 
resoldre i notificar la resolució d’aquestes ajudes serà, conforme a l’article 25 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions. 
 
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria, les dates en què es faran les proves, els terminis d’inscripció de l’Olimpíada i els resultats 
es publicaran en el tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València [https://tauler.uv.es] i, addicionalment, 
es podrà informar de la publicació en la pàgina web del centre que s’encarregue de la seua organització, així 
com en el portal web de la Delegació per a la Incorporació a la Universitat (http://www.uv.es/incorporaciouv). 
La publicació en el tauler oficial serveix com a notificació d’aquestes actuacions. 
 
8. Recurs 
Contra la resolució de concessió d’aquestes ajudes a l’estudi, que exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar un recurs de reposició, davant del mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes comptador 
a partir de l’endemà de la seua publicació, o bé directament un recurs contenciós administratiu, davant els 
òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos 
comptadors a partir de l’endemà de la seua publicació. 
 
9. Ajudes a l’estudi per als estudiants guanyadors 
Els 6 estudiants que resulten guanyadors o guanyadores en la fase local de l’Olimpíada Espanyola de Física 
rebran una ajuda a l’estudi, dotada amb 1000 € cada una (l’import total de la convocatòria és de 6000 €), que 
es farà efectiva, mitjançant transferència bancària en finalitzar el període de matrícula, una vegada comprovat 



 

que l’estudiant s’ha matriculat en el primer curs d’una titulació de grau d’un centre propi de la Universitat de 
València. Per a rebre la transferència, cal que la persona beneficiària accepte expressament l’ajuda i que 
presente, dins el termini de 15 dies hàbils des de la publicació de la resolució, la documentació acreditativa de 
l’acceptació al Registre General o en qualsevol dels registres previstos en l’article 16.4 de la llei 39/2015, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, dirigida a la Delegació per a la Incorporació 
a la Universitat (annex IV). 
Les ajudes a l’estudi obtingudes són personals i intransferibles, i es poden fer efectives en els dos cursos 
següents a l’obtenció. Si l’estudiant ha guanyat les fases locals d’una o més olimpíades, successivament o 
simultàniament, pot fer efectiva una única ajuda a l’estudi per a una única titulació de la Universitat de València.  
La dotació per a aquesta convocatòria està consignada en el capítol IV del pressupost de la Universitat de 
València per al 2023, orgànica 6700700000 «Delegació per a la Incorporació a la Universitat». La concessió de 
les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2022 de la 
Universitat de València. 
 
10. Normes supletòries 
Supletòriament, hi seran aplicables la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, la Llei 38/2003, general de subvencions, i la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del 
sector públic instrumental i de subvencions. Aquestes normes regeixen tot allò que per analogia hi siga 
aplicable. 
La inscripció i la participació en la fase local de l’Olimpíada Espanyola de Física de València implica l’acceptació 
d’aquesta convocatòria i de les bases d’aquesta fase local. 
 
11. Compatibilitat 
L’import d’aquestes ajudes a l’estudi són compatibles amb l’obtenció per l’estudiant d’altres beques o ajudes a 
l’estudi, excepte en el que es refereix a la base 9. 
 
12. Drets d’imatge 
Les imatges, les fotografies i els vídeos realitzats durant les proves, el curs formatiu, entrega de premis i altres 
actes de les Olimpíades s’han de tractar segons les normes de la Universitat de València. Els documents 
audiovisuals realitzats són propietat de la Universitat de València i podran ser utilitzats per a la difusió dels 
esdeveniments a través dels mitjans institucionals, xarxes socials, mitjans de comunicació, memòries d’activitat 
i promoció de convocatòries futures. No obstant això, l’estudiant o els seus representants legals poden oposar-
se a la publicació d’imatges si aquesta publicació pot afectar la seguretat o integritat de l’estudiant. Aquesta 
oposició s’haurà de tramitar mitjançant un escrit de sol·licitud presentat a través de la Seu Electrònica (ENTREU) 
de la Universitat de València. 
 
13. Dades de caràcter personal  
13.1 Dades del responsable 
Universitat de València - Estudi General 
CIF: Q4618001D 
Av. Blasco Ibáñez, 13 
46010 València 
lopd@uv.es 
 
13.2 Finalitat i base jurídica del tractament.  
D’acord amb el que disposa 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, les dades s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València 
escaients, amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds segons el que estableix la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
 



 

 
 
13.3 Procedència de les dades 
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades per la persona sol·licitant. 

13.4 Destinataris o categories de destinataris.  
Es preveuen les següents comunicacions de dades personals: 
• Publicació de la resolució de concessió de l’ajuda en el tauler oficial de la Universitat de València. 

Addicionalment, a efectes informatius, es podrà hipervincular la resolució en pàgines web allotjades en el 
domini oficial de la Universitat de València. 

• Publicació de les persones beneficiàries, import i objecte de l’ajuda en el portal de transparència de la 
Universitat de València (www.uv.es/transparencia), per donar compliment al que estableixen 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 
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), d’acord amb el que estableix l’article 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

• A entitats bancàries, si és el cas, per al pagament que puga correspondre. 
 

13.5 Termini de conservació de les dades.  
Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d’acord amb els criteris següents. 

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 se’ls concedisca l’ajuda, les dades es conservaran durant tot el període 
vinculat a la gestió de la convocatòria ajudes, 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. 

 
13.6 Garantia dels drets de les persones interessades.  
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del seu tractament l’accés a 
aquestes dades, 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 poden exercir els seus drets mitjançant 
un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es remès des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé 
mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si escau, de la documentació acreditativa 
corresponent, dirigit al delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València. 
 
13.7 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. 
La Universitat de València i les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i a l’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. 
 
13.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València. 
Les polítiques de privacitat es poden consultar en http://links.uv.es/qBf2qd6   
  



 

ANNEX II 
 

MODEL D’INSCRIPCIÓ PER A PARTICIPAR EN LA FASE LOCAL DE L’OLIMPÍADA ESPANYOLA DE FÍSICA 
 

DADES DEL CENTRE 
 

NOM DEL CENTRE: 
ADREÇA: 
LOCALITAT: 
CP: 
PROVÍNCIA: 
NOM DEL PROFESSOR/A: 
TELÈFON: 
ADREÇA ELECTRÒNICA:  

 
DADES PERSONALS ESTUDIANT 1 

DNI: 
NOM I COGNOMS: 
ADREÇA: 
 - CARRER: 
 - NUM.: 
 - CP: 
 - LOCALITAT: 
 - PROVÍNCIA: 
TELÈFON: 
ADREÇA ELECTRÒNICA: 
CURS: 1r BATXILLERAT – 2n BATXILLERAT 
SEXE: MASCULÍ - FEMENÍ 

DADES PERSONALS ESTUDIANT 2 

DNI: 
NOM I COGNOMS: 
ADREÇA: 
 - CARRER: 
 - NUM.: 
 - CP: 
 - LOCALITAT: 
 - PROVÍNCIA: 
TELÈFON: 
ADREÇA ELECTRÒNICA: 
CURS:  
1r BATXILLERAT – 2n BATXILLERAT 
SEXE:  
MASCULÍ - FEMENÍ 

 
 

 



 

 

DADES PERSONALS ESTUDIANT 3 

DNI: 
NOM I COGNOMS: 
ADREÇA: 
 - CARRER: 
 - NUM.: 
 - CP: 
 - LOCALITAT: 
 - PROVÍNCIA: 
TELÈFON: 
ADREÇA ELECTRÒNICA: 
CURS:  
1r BATXILLERAT – 2n BATXILLERAT 
SEXE:  
MASCULÍ - FEMENÍ 

DADES PERSONALS ESTUDIANT 4 

DNI: 
NOM I COGNOMS: 
ADREÇA: 
 - CARRER: 
 - NUM.: 
 - CP: 
 - LOCALITAT: 
 - PROVÍNCIA: 
TELÈFON: 
ADREÇA ELECTRÒNICA: 
CURS:  
1r BATXILLERAT – 2n BATXILLERAT 
SEXE:  
MASCULÍ - FEMENÍ 

 

Per a poder fer efectiva la participació en la fase local de l’Olimpíada Espanyola de Física, cal adjuntar l’annex 
III (autoritzacions legals) al model d’inscripció. 

   



 

 
ANNEX III 

 
AUTORITZACIONS LEGALS  

FASE LOCAL DE L’OLIMPÍADA ESPANYOLA DE FÍSICA 2022-2023 
 

1.- Dades del pare, mare o tutor/a legal 

Nom       DNI       

Carrer       Ciutat i CP        

Adreça elect.       Telèfon       

Pare, mare o tutor/a legal de        

 
Autoritze la participació del/ de la menor en la FASE LOCAL DE L’OLIMPÍADA ESPANYOLA DE FÍSICA 2023 
 
D’acord amb les condicions següents: 
1. Dades personals. Les dades personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als sistemes d’informació de la 
Universitat de València escaients, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en l’Olimpíada de 
conformitat amb allò que estableix 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 poden exercir els seus drets d’accés mitjançant l’enviament d’un 
correu electrònic dirigit a futura@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant un 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, Ed. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez 13, VALÈNCIA 46010, lopd@uv.es. 
Per a més informació sobre el tractament, es poden consultar les bases reguladores de la FASE LOCAL DE L’OLIMPÍADA 
ESPANYOLA DE FÍSICA 2023. 
 
2. Imatge. En el marc del desenvolupament de l’activitat s’obtindran fotografies de les persones assistents que seran 
utilitzades  posteriorment per a la seua difusió als mitjans de comunicació i/o publicació en el lloc web oficial de la 
Universitat de València. Les fotografies seguiran el criteri d’obtenir plans generals i en cap cas el o la menor hi serà 
identificat.  Autoritze la Universitat de València-Estudi General a l’ús, l’edició, la difusió i l’explotació de les imatges 
gravades en el marc de l’activitat objecte d’aquesta declaració, o part d’aquestes, en els mitjans audiovisuals i/o 
multimèdia que la Universitat té en l’actualitat i els que puga desenvolupar en el futur. 
Tot això amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que puguen atemptar als drets garantits en 
la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil al dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, 
així com del ple respecte a les previsions específiques de l’art. 4 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció 
jurídica del menor. 
 
 
Sr./Sra. ______________________________ 
Pare, mare o tutor/a legal. 

 
• Aquesta autorització ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia del NIF de la persona autoritzant i del llibre de família o 
que documente la representació legal del menor, així com el NIF de la persona autoritzada. 
 

 
  



 

ANNEX IV 
 

MODEL D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUDA A L’ESTUDI DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER ALS ESTUDIANTS 
GUANYADORS DE LA FASE LOCAL DE L’OLIMPÍADA ESPANYOLA DE FÍSICA  

 
...................................................................., amb NIF núm. ........................... i amb domicili a 

……………………………………………………………………………………………….. d ........................... de la província 

d..........................., amb número de telèfon ........................ i adreça electrònica 

..................................................................... 

EXPOSE 
 
1. Que per resolució del Vicerectorat d’Estudis de la Universitat de València de 29 de setembre de 2022, es 

concedeixen les ajudes a l’estudi de la Universitat de València de la fase local de l’Olimpíada Espanyola de 
Física celebrada durant el curs acadèmic 2022-2023. 

 
2. Que, respecte a l’esmentada convocatòria, he obtingut una ajuda a l’estudi per un valor de 1000 €. 
 
3. Que la base 3a d’aquesta convocatòria estableix com a obligació per a poder obtenir l’ajuda a l’estudi que 

les persones beneficiàries l’accepten i presenten la documentació acreditativa d’aquesta acceptació, en el 
termini de 15 dies des de la notificació de la resolució, al Registre General o per qualsevol dels mitjans 
previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
Per tot això, expresse la meua 
 

ACCEPTACIÓ  
 
De manera incondicional, de l’ajuda a l’estudi concedida per la Universitat de València en la meua participació 
en la fase local de l’Olimpíada Espanyola de Física. 
 
 
 
Signatura 
 
 
València, ...... d .................... de 2023 
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UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 


		2022-10-03T18:46:45+0200


	



