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RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2020, del degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de 
València, per la qual es convoca el IX premi “Emprenedoria” de la Facultat d’Economia i se 
n'estableixen les bases reguladores. 

El degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li 
confereix la resolució de 19 de juny de 2019 del Rectorat de la Universitat de València (DOGV 
de 27 de juny de 2019), 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, resol: 

Primer 

Aprovar la convocatòria del IX premi “Emprenedoria” de la Facultat d’Economia i les bases que 
el regulen, que s’inclouen com a annex I d'aquesta resolució. 

Segon 

El premi es finança a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València per a 2020, 
orgànica 3050000000, per un import global de 1.000 euros.  

Tercer  

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, 
davant el mateix òrgan que l'ha dictada, dins del 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 
comptadors a partir de l'endemà de la seua publicació.  

 

El degà de la Facultat d’Economia 
(Per delegació de la rectora, DOGV 27/06/2019) 

 

José Manuel Pastor Monsálvez 

València, 9 de desembre de 2020 
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ANNEX I. BASES IX PREMI “EMPRENEDORIA” DE LA FACULTAT D’ECONOMIA. 
XX FÒRUM D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. FACULTAT D’ECONOMIA. 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

1. OBJECTE  

Constitueix l'objecte d'aquest concurs premiar l'engegada del millor projecte empresarial, realitzat 
per joves estudiants o titulats de la Facultat d’Economia de la Universitat de València de fins a 35 
anys (inclusivament), bé individualment o col·lectivament, presentats al XX Fòrum d'Ocupació i 
Emprenedoria de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, que tindrà lloc els dies 24 
i 25 de març de 2021. En el cas de projectes col·lectius, la participació en la propietat dels candidats 
de la Facultat ha de ser almenys d’1/3. 

2. PARTICIPANTS 

Hi poden participar estudiants o titulats de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, 
de fins a 35 anys (inclusivament), bé individualment o col·lectivament, que hagen creat una 
empresa. En el cas de projectes col·lectius, la participació en la propietat dels candidats de la 
Facultat ha de ser almenys d’1/3.  
L'empresa creada pels candidats ha d'estar ja en funcionament i pot ser de qualsevol sector 
d'activitat econòmica, i el seu període d'inici d'activitat no ha de ser superior als 36 mesos (3 anys) 
anteriors a la data d’acabament del termini de presentació de candidatures.  
 
3. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ  

Les sol·licituds s’han de presentar preferentment al registre auxiliar de la Facultat d’Economia, 
sense perjudici que es puguen presentar també al registre general de la Universitat de València 
(Edifici del Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València), o en qualsevol dels seus registres 
auxiliars. També es poden presentar, a aquest efecte, en qualsevol dels registres que preveu l'article 
38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:  

- Resum executiu (extensió no superior a 5 pàgines). 
- Pla d'empresa, que ha de contenir l'anàlisi de les principals àrees de l'empresa (extensió 

no superior a 50 pàgines). 
- Annexos amb la documentació obligatòria: fotocòpies dels DNI, còpia de l'alta censal 

i còpia de l'escriptura de constitució. 
- Altres annexos. 

Si la documentació s’envia en suport electrònic, és preferible fer-ho en format PDF.  
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Qualsevol documentació i candidatura que es presente fora del canal establert o amb posterioritat 
al termini d’acabament de presentació, no serà tinguda en compte. Igualment, si no compleix les 
estipulacions que estableixen aquestes bases, no serà acceptada i no participarà en el premi. 

La documentació presentada, excepte la del treball guanyador, serà esborrada i eliminada de les 
nostres bases de dades una vegada lliurat el premi i esgotat el termini de recursos.   

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Les sol·licituds es poden presentar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta 
resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i fins al 23 de març de 2021 a 
les 14 hores.  

5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

El procediment de concessió és el règim de concurrència competitiva d'acord amb la secció 1ª del 
capítol II de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions. 

 
La resolució de concessió s’ha de fer en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la 
convocatòria, segons que estableix l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

6. PREMI 

Consta en el respectiu expedient la consignació pressupostària adequada i suficient per atendre les 
obligacions de despesa que es puguen derivar d'aquesta convocatòria. 

El premi es finança a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València per a 2020, 
orgànica 3050000000, per un import de 1.000 euros.  

S'estableix un únic premi amb una dotació econòmica de 1.000 euros, menys les retencions 
subjectes a la fiscalitat corresponents, patrocinat per CaixaBank. 

Aquest premi és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos obtinguts per a 
la mateixa finalitat. 

7. ÒRGANS COMPETENTS PER A L'ORDENACIÓ, LA INSTRUCCIÓ I LA 
RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT  
 

Per a la tramitació d'aquest procediment és competent el Deganat de la Facultat d’Economia de la 
Universitat de València.  
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El degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València resoldrà la concessió del premi 
vista la proposta de concessió realitzada pel jurat que ha de valorar els projectes presentats, segons 
els criteris que estableix la base 8. 

Les bases d’aquesta convocatòria es publicaran al tauler oficial de la Universitat de València 
[https://tauler.uv.es] i a la pàgina web de la Facultat d’Economia [http://www.uv.es/economia], i 
també en els mitjans que es consideren més adequats. Les posteriors comunicacions amb els equips 
participants s'efectuaran a través de correu electrònic. 

8. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ 

El jurat que ha d’avaluar les candidatures és format per dos professors de la Facultat d’Economia 
de la Universitat de València i un professional en representació de l'entitat patrocinadora, que pot 
delegar en un professor de la Facultat d’Economia de la Universitat de València.  

El jurat que es nomene a aquest efecte té la facultat d'interpretar i resoldre sobre qualsevol 
circumstància que no prevegen aquestes bases per a un millor compliment de l'objectiu del premi. 
La completa composició del jurat es publicarà en la web de la Facultat d’Economia. 

El jurat del premi valorarà els projectes presentats segons els criteris següents:  

- Innovació 
- Creació d'ocupació 
- Millora social 
- Cura del medi ambient 

Sobre una puntuació total màxima de 10 punts, cadascun dels criteris anteriors es valora fins un 
màxim de 2,5 punts. 

El premi pot no adjudicar-se i declarar-se desert. 

9. RESOLUCIÓ DEL PREMI 

Una vegada valorats els projectes presentats, el jurat elevarà una proposta de concessió al degà de 
la Facultat d’Economia, qui resoldrà el premi. 

La resolució de concessió es publicarà, amb efecte de notificació, al tauler oficial de la Universitat 
de València [https://tauler.uv.es] i serà comunicada a totes les persones participants. La resolució 
de concessió es publicarà, a més, en la pàgina web de la Facultat d’Economia de la Universitat de 
València [http://www.uv.es/economia] i en els mitjans que es consideren més adequats. 

La resolució del premi es farà pública en l'acte de cloenda del XX Fòrum d'Ocupació i 
Emprenedoria de la Facultat d’Economia el dia 25 de març de 2021 i serà publicada en la pàgina 
web de la Facultat d’Economia. 

https://tauler.uv.es/
http://www.uv.es/economia
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Els autors del projecte disposaran de 30 minuts per presentar públicament el projecte durant la 
realització del XX Fòrum d'Ocupació i Emprenedoria de la Facultat d’Economia. L'organització 
comunicarà a les persones interessades el dia i l'hora de la presentació amb suficient antelació. 

La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement, l’enteniment i l’acceptació 
d’aquestes bases.  

10. PUBLICITAT DELS PREMIATS 

L'empresa guardonada pot fer publicitat d'aquesta condició en capçaleres, anuncis i memòries, amb 
especificació de l'any en què va ser premiada, així com publicar o difondre la concessió del premi 
en qualsevol mitjà de comunicació. 

La Facultat d’Economia de la Universitat de València farà publicitat de l'empresa premiada, amb 
la deguda rellevància, en la pàgina web de la Facultat d’Economia i en els mitjans que es 
consideren més adequats. 

11. NORMES SUPLETÒRIES 

Supletòriament hi és aplicable la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, 
del sector públic instrumental i de subvencions, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

12. DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

12.1. Dades del responsable 
Universitat de Valéncia Estudi General  
CIF: Q4618001D 
Av. Blasco lbáñez, 13  
46010 Valencia 
lopd@uv.es 
 
12.2. Finalitats i base jurídica del tractament 
En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protección de les persones físiques en allo que fa 
referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d' aquestes dades, us informem 
que les dades personals subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes d'informació 
de la Universitat de València que siguen procedents, 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 
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La Universitat de València tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant així com aquelles que 
ja formen part del seu expedient acadèmic. 
 
12.4. Destinataris de les dades personals 
En el marc de la relació que s'estableix arnb motiu de la presentació de la candidatura, s'informa 
que se cediran les dades estrictament necessàries en els següents supòsits i per a les finalitats 
següents: 

- Publicació de la resolució de concessió al tauler oficial de la Universitat de València. 
Addicionalment, a efectes informatius, pot informar-se de la resolució en pàgines web 
allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València. 

- Publicació dels beneficiaris, import i objecte del premi al portal de transparència de la 
Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment del 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 Tansparència, Bon 
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

- A la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en compliment del que estableix 
l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- A entitats bancàries, si s’escau, per al pagament dels imports dels premis. 
 
12.5. Termini de conservació de les dades 
Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d’acord amb els criteris següents. 

- Pel que fa al concurrents als quals no es concedisca el premi, les dades es conservaran 
durant els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia del drets dels 
concurrents. 

- Pel que fa als concurrents als quals es concedisca el premi, les dades es conservaran durant 
tot el període vinculat a la gestió de la convocatòria, 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. 

 
12.6. Drets 
Les persones que proporcionen dades tendent dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés 
a les seues dades personals, i la rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a 
oposar-se al tractament, així como el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades 
poder exercís el seus drets d’accés, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a 
lopd@uv.es 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 de la sol·licitud, dirigit al 
delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València. 
 
12.7. 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 direcció lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, 
petició d' exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades 

mailto:lopd@uv.es
mailto:lopd@uv.es
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de caràcter personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de 
control competent. 
 
12.8. Polítiques de privacitat de la Universitat de València 
Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/gBf2gd6  
 

13. RECURSOS 

Contra la resolució de concessió d'aquests premis, que exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins del 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 del termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la seua publicació. 

http://links.uv.es/gBf2gd6
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RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, del decano de la Facultat d’Economia de la 
Universitat de València, por la que se convoca el IX Premio “Emprendimiento” de la Facultat 
d´Economia y se establecen las bases reguladoras. 
 
El decano de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, haciendo uso de las 
atribuciones que le confiere la resolución de 19 de junio de 2019 del Rectorado de la Universitat 
de València (DOGV de 27 de junio de 2019), por la que se aprueba la delegación de funciones 
en los vicerrectores y las vicerrectoras, la secretaria general, el gerente y otros órganos de esta 
universidad, resuelve: 

Primero 
Aprobar la convocatoria del IX Premio “Emprendedores” de la Facultat d´Economia, y las bases 
reguladoras, incluidas como anexo I de esta resolución. 
 
Segundo 
El premio se financia a cargo del capítulo IV del presupuesto de la Universitat de València para 
2020, orgánica 3050000000, por un importe global de 1.000 euros.  
 
Tercer 
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso de 
reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente de su publicación, ante el mismo 
órgano que la ha dictado, o bien directamente un recurso contencioso administrativo, ante los 
órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente de su publicación.  
 

El decano de la Facultat d’Economia 
(Por delegación del rectora, DOGV 27/06/2019) 

 

José Manuel Pastor Monsálvez 

Valencia, 9 de diciembre de 2020 
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ANEXO I. BASES IX PREMIO “EMPRENDIMIENTO” DE LA FACULTAT 
D´ECONOMIA. XX FORO DE EMPLEO Y EMPRENDEDURÍA. FACULTAT 
D’ECONOMIA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
1.- OBJETO  
 
Constituye el objeto de este concurso el premiar la puesta en marcha del mejor proyecto 
empresarial, realizado por jóvenes estudiantes o titulados de la Facultat d’Economia de la 
Universitat de València de hasta 35 años (inclusive), bien de forma individual o colectiva, 
presentados en el XX Foro de Empleo de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, 
que se celebrará los días 24 y 25 de marzo de 2021. En el caso de proyectos colectivos la 
participación en la propiedad de los candidatos de la Facultat deberá ser de al menos 1/3. 
 
2.- PARTICIPANTES 
 
Estudiantes o titulados de la Facultat d’Economia de la Universitat de València de hasta 35 años 
(inclusive), bien de forma individual o colectiva, que hayan creado una empresa. En el caso de 
proyectos colectivos la participación en la propiedad de los candidatos de la Facultat deberá ser 
de al menos 1/3.  
La empresa creada por los candidatos debe estar ya en funcionamiento, podrá ser de cualquier 
sector de actividad económica, y su periodo de inicio de actividad no deberá ser superior a los 36 
meses (3 años) anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de candidaturas.  
 
 
3.- SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN  
 
Las solicitudes se presentarán preferentemente en el registro auxiliar de la Facultat d’Economia, 
sin perjuicio de que se puedan presentar en el registro general de la Universitat de València 
(Edifici Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010-Valencia), o en cualquiera de sus registros 
auxiliares. También se podrán presentar, a estos efectos, en cualquiera de los registros previstos 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 
 
Con la solicitud se deberá presentar la siguiente documentación:  

- Resumen ejecutivo (extensión máxima de 5 páginas). 
- Plan de empresa, conteniendo el análisis de todas las áreas de la empresa (extensión 
máxima de 50 páginas). 
- Anexos con la documentación obligatoria: fotocopias de los DNI, copia del alta censal y 
copia de la escritura de constitución. 
- Otros anexos. 

Cuando la documentación se remita en soporte electrónico, será preferible el formato PDF.  
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Toda 
documentación y candidatura que se presente fuera del canal establecido o con posterioridad al 
plazo de finalización de presentación, no será tenida en cuenta. Igualmente, si no estipulaciones 
recogidas en estas bases, no será aceptada y no participará en el premio. 

La documentación presentada, salvo la del trabajo ganador, será borrada y eliminada de nuestras 
Bases de Datos una vez entregado el premio y agotado el plazo de recursos.   

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
Las solicitudes se podrán presentar a partir del día siguiente de la publicación del extracto de esta 
resolución en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y hasta el 23 de marzo de 
2021 a las 14 horas.  
 
5.- PROCEDIMENTO DE CONCESIÓN 
 
El procedimiento de concesión será el régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con la 
sección 1ª del capítulo II de la ley 1/2015, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector 
público instrumental y de subvenciones. 
 
La resolución de concesión se hará en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de la 
convocatoria, según lo establecido en el artículo 25 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones. 
 
6.-PREMIO 
 
Consta en el respectivo expediente la consignación presupuestaria adecuada y suficiente para 
atender las obligaciones de gasto que puedan derivarse de esta convocatoria. 

El premio se financia a cargo del capítulo IV del presupuesto de la Universitat de València para 
2020, orgánica 3050000000, por un importe de 1.000 euros.  
 
Se establece un único premio con una dotación económica de 1.000 euros, menos las retenciones 
sujetas a la fiscalidad correspondientes, patrocinado por CaixaBank. 
 
Este premio es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos para la 
misma finalidad. 
 
7.-ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMENTO.  
 
Para la tramitación de este procedimiento será competente el decanato de la Facultat d’Economia 
de la Universitat de València.   
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El decano de la 
Facultat d’Economia de la Universitat de València, resolverá la concesión del premio vista la 
propuesta de concesión realizada por el jurado que valorará los proyectos presentados, según los 
criterios indicados en la base 8. 
 
Las bases de la presente convocatoria se publicarán en el Tablón oficial de la Universitat de 
València, https://tauler.uv.es] y en la página web de la Facultat d’Economia 
[http://www.uv.es/economia] y en los medios que se consideren más adecuados. Las posteriores 
comunicaciones con los equipos participantes se efectuarán a través del correo electrónico. 
 
8.- JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
El jurado que ha de evaluar de las candidaturas será formado por dos profesores de la Facultat 
d’Economia de la Universitat de València y por un profesional en representación de la entidad 
patrocinadora, que podrá delegar en un profesor de la Facultat d’Economia de la Universitat de 
València.  

El jurado que se nombre al efecto tiene la facultad de interpretación y resolución de cualquier 
circunstancia no prevista en estas bases para un mejor cumplimiento del objetivo del Premio. La 
completa composición del jurado se publicará en la web de la Facultat d´Economia. 

El jurado del premio valorará los proyectos presentados según los siguientes criterios:  

- Innovación 
- Creación de empleo 
- Mejora social 
- Cuidado del medio ambiente 
 

Sobre una puntuación total máxima de 10 puntos, cada uno de los anteriores criterios se valorará 
hasta un máximo de 2,5 puntos. 

El premio podrá no adjudicarse y declararse desierto. 

9.- RESOLUCIÓN DEL PREMIO 
 
Una vez valorados los proyectos presentados, el jurado elevará una propuesta de concesión al 
decano de la Facultat d’Economia, quien resolverá el premio. 
 
La resolución de concesión se publicará, con efectos de notificación, en el tablón oficial de la 
Universitat de València [https://tauler.uv.es] y será comunicada a todas las personas 
participantes. La resolución de concesión se publicará, además, en la página web de la Facultat 
d’Economia de la Universitat de València [http://www.uv.es/economia] y en los medios que se 
consideren más adecuados. 
 
La resolución del premio se hará pública en el acto de clausura del XX Foro de Empleo de la 
Facultat d’Economia a celebrar el día 25 de marzo de 2021 será publicada en la página web de la 
Facultat d’Economia. 

https://tauler.uv.es/
http://www.uv.es/economia


Colabora: 
                             

5 

 

Los autores del 
proyecto dispondrán de 30 minutos para presentar públicamente el proyecto durante la 
celebración del XX Foro de Empleo de la Facultat d’Economia. La organización comunicará a 
las personas interesadas el día y la hora de la presentación con suficiente antelación. 

La participación en esta convocatoria implica el conocimiento, entendimiento y aceptación de las 
presentes bases.  

10.-PUBLICIDAD DE LOS PREMIADOS 
 
La empresa galardonada podrá hacer publicidad de dicha condición en membretes, anuncios y 
memorias, especificando el año en que fue premiada, así como publicar o difundir la concesión 
del premio en cualquier medio de comunicación. 

La Facultat d’Economia de la Universitat de València hará publicidad de la empresa premiada 
con la debida relevancia, en la página web de la Facultat d’Economia y en los medios que se 
consideren más adecuados. 

11.-NORMAS SUPLETORIAS 
 
Supletoriamente será aplicable la ley 1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat, de hacienda 
pública, del sector público instrumental y de subvenciones y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

12. DATOS DE CÁRACTER PERSONAL 

12.1. Datos del responsable 
Universitat de Valéncia Estudi General  
CIF: Q4618001D 
Av. Blasco lbáñez, 13  
46010 Valencia 
lopd@uv.es 

12.2. Finalidades y base jurídica del tratamiento. 
En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, os informamos que los 
datos personales suministrados en este proceso se incorporarán a los sistemas de información de 
la Universitat de València que procedan, con el fin de gestionar y tramitar la solicitud de 
participación en el premio de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

12.3. Procedencia de los datos 
La Universitat de València tratará los datos proporcionados por el solicitante así como aquellas 
que ya formen parte de su expediente académico. 
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12.4. Destinatarios de los datos personales 
En el marco de la relación que se establece con motivo de la presentación de la candidatura, se 
informa que se cederán los datos estrictamente necesarios en los siguientes supuestos y para las 
finalidades siguientes: 

- Publicación de la resolución de concesión en el tablón oficial de la Universitat de 
València. 
Adicionalmente, a efectos informativos, podrá publicarse la resolución en páginas 
web alojadas bajo el dominio oficial de la Universitat de València. 

- Publicación de los beneficiarios, importe y objeto del premio en el portal de 
transparencia de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y del 
articulo 9.1 i) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

- A la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

- A entidades bancarias, en su caso, para el pago de los importes de los premios. 
 
12.5. Plazo de conservación de los datos 
Los datos se conservarán y serán, si procede, canceladas de acuerdo con los siguientes criterios. 
    - En cuanto a los concurrentes a los cuales no se conceda el premio, los datos se 

conservarán durante los periodos previstos en la legislación administrativa en garantía de 
los derechos de los recurrentes. 

    - En cuanto a los concurrentes a los cuales se les conceda el premio, los datos se 
conservarán durante todo el periodo vinculado a la gestión de la convocatoria, se 
incorporarán si procede al expediente del estudiante y se conservarán con finalidades de 
acreditación y certificación de la concesión y de cualquier otro mérito académico 
relacionado. 

 
12.6. Derechos 
Las personas que proporcionan datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento el 
acceso a sus datos personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o 
a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Las personas 
interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, mediante el envío de un correo electrónico 
dirigido a lopd@uv.es, desde direcciones oficiales de la Universitat de València, o bien mediante 
escrito acompañado  de copia de un documento de identidad y, en su caso, documentación 
acreditativa de la solicitud, dirigido al Delegado de Protección de Datos en la Universitat de 
València. 
 
 

mailto:lopd@uv.es
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12.7. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 
La Universitat de València, sus fundaciones y entidades asociadas están adaptadas a la LOPD y 
al RGPD. Tienen habilitada una dirección lopd@uv.es para cualquier información, sugerencia, 
petición de ejercicio de derechos y resolución amistosa de controversias en materia de protección 
de datos de caràcter personal, sin perjuicio del derecho a presentar una reclamación ante la 
autoridad de control competente. 
 
12.8. Políticas de privacidad de la Universidad de València 
Pueden consultarse nuestras políticas de privacidad en http://links.uv.es/gBf2gd6 

13. RECURSOS 

Contra la resolución de concesión de estos premios, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
publicación, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, o bien directamente un recurso 
contencioso administrativo ante los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa de la 
Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. 

mailto:lopd@uv.es
http://links.uv.es/gBf2gd6
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