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RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2021, del degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de 
València, per la qual es convoca el IX premi al millor treball final de màster i s’estableixen les 
bases que el regulen. 
 
El degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li 
confereix la resolució de 12 de gener de 2021, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV 
18 de gener de 2021), per la qual s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors, les 
vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans de la Universitat 
 
 

Resol 
 
Primer 
Aprovar la convocatòria del novè premi al millor treball final de màster de la Facultat d’Economia 
i les bases que el regulen, que recull l’annex I d’aquesta resolució.  
 
Segon 
El premi es finançarà amb el capítol IV del pressupost de la Universitat de València per a 2021, 
orgànica 3050000000, amb un import global de mil euros.  
 
Tercer 
Contra aquesta resolució́, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de 
reposició́ en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seua publicació davant del mateix òrgan 
que l’ha dictada, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels òrgans de la 
jurisdicció́ contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a 
partir de l’endemà̀ de la seua publicació́.  
 
 
El degà de la Facultat d’Economia 
(per delegació de la rectora, DOGV de 18 de gener de 2021)  
 
 
 
 
 
Francisco Muñoz Murgui 
 
 
València, 1 de desembre de 2021 
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ANNEX I 
 
BASES DEL IX PREMI AL MILLOR TREBALL FINAL DE MÀSTER. XXI FÒRUM 
D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. FACULTAT D’ECONOMIA. UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA. 
 
 
1. OBJECTE 
L’objecte d’aquest concurs és premiar els dos millors treballs final de màster (TFM) dels estudiants 
de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, curs 2020/21, que s’hi presenten com a 
concursants per a exposar-los públicament, en format de pòster, en el XXI Fòrum d’Ocupació de 
la Facultat d’Economia de la Universitat de València, que se celebrarà els dies 2 i 3 de febrer de 
2022.  
 
 
2. PARTICIPANTS 
Hi poden participar els i les estudiants de la Facultat d’Economia de la Universitat de València 
que, en el curs 2020-2021, hagen obtingut com a mínim la qualificació d’excel·lent en el treball 
final de màster. 
 
 
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. de Blasco Ibáñez, 13), o en qualsevol dels seus registres auxiliars. També 
es poden presentar en qualsevol dels registres que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
Amb la sol·licitud també s’ha de presentar un pòster en paper, de grandària obligatòria final de 
100 cm d’alt per 70 cm d’ample, o bé un arxiu en PowerPoint o en Publisher amb el contingut del 
pòster, que a més ha de conservar la proporció final de la citada grandària obligatòria, de manera 
que es puga imprimir en paper amb aquestes dimensions. En aquest cas, la Facultat es farà càrrec 
de la impressió del pòster.  
 
La documentació i els concursants que es presenten fora de la modalitat establerta, o amb 
posterioritat al termini d’acabament de presentació, no s’admetran en el concurs. Igualment, si no 
compleixen les estipulacions que estableixen aquestes bases, no s’hi admetran i no hi participaran.  
 
Els treballs guanyadors es conservaran a la Facultat d’Economia. La documentació dels treballs 
que no siguen premiats no es podrà esborrar ni eliminar de les bases de dades de la Facultat fins 
que no s’haja lliurat el premi i s’hagen esgotat els terminis per a la interposició de recursos a què 
es refereix el punt 12 de la resolució. 
 
 
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) fins al 24 de gener de 2022 a 
les 14 hores. 
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5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

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

 
La resolució de concessió es prendrà en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la 
convocatòria, segons ho estableix l’article 25 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 
 
6. PREMI 
En l’expedient escaient consta la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre les 
obligacions de despeses que es puguen derivar d’aquest concurs.  
 
El premi es finança amb el capítol IV del pressupost de la Universitat de València per a 2021, 
orgànica 3050000000, amb un import de mil euros.   
 
S’estableixen dos premis de 500 euros, patrocinats per Consum, S. Coop. V., per als dos millors 
TFM finalitzats el passat curs acadèmic 2020-2021 que hagen obtingut la qualificació d’excel·lent 
i es basen en la proposta de resolució de l’apartat 8.  
 
Aquest premi és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que s’obtinguen 
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. 
 
El degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València resoldrà la concessió del premi 
vista la proposta de concessió del jurat que valore les propostes presentades amb els criteris que 
estableix ala base 8. 
 
Les bases d’aquest concurs es publicaran en el tauler oficial de la Universitat de València 
[https://tauler.uv.es] i en la pàgina web de la Facultat d’Economia [http://www.uv.es/economia]; 
l’extracte de la resolució, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en altres 
mitjans que es puguen considerar convenients. Les comunicacions posteriors amb els concursants 
postulats es faran per correu electrònic.  
 
 
8. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ 
Els concursants seran valorats per un jurat format per dos professors o professores de la Facultat 
d’Economia de la Universitat de València i un/a professional en representació de l’entitat 
patrocinadora, que podrà delegar la seua representació en un professor o professora de la Facultat 
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d’Economia de la Universitat de València. En el programa del Fòrum d’Ocupació constaran les 
dates i els horaris per a la defensa pública dels pòsters per part dels seus autors. Que l’autor o 
autora no es presente a l’acte de defensa pública implicarà automàticament la seua expulsió del 
concurs.  
 
El jurat del premi valorarà els treballs presentats amb una puntuació màxima de 10 i  amb els 
criteris següents: 
 

- Objectius i justificació de 1’estudi, fins a 2 punts. 
 

- Organització, metodologia i rigor científic, fins a 2 punts. 
 

- Resultats i conclusions: validesa, desenvolupament i possibles aplicacions en un context 
econòmic i empresarial real, fins a 2 punts. 

 
- Capacitat per a exposar els seus arguments a públics especialitzats i no especialitzats, 

inclosa la qualitat visual del material que s’hi expose, fins a 2 punts. 
 

- Capacitat per a defensar d’una manera clara i sense ambigüitats les conclusions i els 
fonaments i coneixements tècnics en què es basen, fins a 2 punts. 

 
El jurat tindrà la facultat d’interpretar i resoldre qualsevol circumstància no prevista en aquestes 
bases per a millorar el compliment de l’objectiu del premi. La composició completa del jurat es 
publicarà en la web de la Facultat d’Economia.  
 
Els premis es podran no adjudicar i declarar-se deserts.  
 
 
9. RESOLUCIÓ DEL PREMI 
Una vegada valorats els treballs presentats, el jurat elevarà una proposta de concessió al degà de 
la Facultat d’Economia, que resoldrà el concurs.  
 
La resolució de concessió es publicarà amb efecte de notificació en el tauler oficial de la 
Universitat de València [https://tauler.uv.es], es comunicarà a totes les persones que hagen 
participat i 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 oportuns.  
 
La resolució dels premis es farà pública en l’acte de cloenda del XXI Fòrum d’Ocupació i 
Emprenedoria de la Facultat d’Economia el dia 3 de febrer de 2022, i es publicarà en la pàgina 
web de la Facultat d’Economia.  
 
La participació en aquest concurs implica que es coneixen, s’entenen i s’accepten aquestes bases.   
 
 
10. NORMES SUPLETÒRIES  
Supletòriament, s’aplicarà al concurs 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.  
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11. RECURSOS 
Contra la resolució de concessió dels premis, que exhaureix la via administrativa, es podrà 
interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’haja 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 dels 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. 
 
 
12. DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
12.1. Dades del responsable 
Universitat de València, Estudi General. 
CIF: Q4618001D 
Av. de Blasco lbáñez, 13. 
46010 València 
lopd@uv.es 
 
12.2. Finalitats i base jurídica del tractament 
En compliment del que disposa el reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016, sobre protecció de les persones físiques en el tractament de dades personals 
i la lliure circulació d’aquestes, les dades personals que es faciliten en el concurs s’incorporaran 
als sistemes d’informació de la Universitat de València que siguen procedents amb la finalitat de 
tramitar la sol·licitud de participació en el concurs, de conformitat amb la llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
12.3. Procedència de les dades 
La Universitat de València tractarà les dades que indiquen les persones que participen en el 
concurs, així com les que ja formen part dels seus expedients acadèmics. 
 
12.4. Destinataris de les dades personals 
En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la presentació de la sol·licitud, se cediran 
les dades estrictament necessàries en els supòsits i per a les finalitats següents: 
 
- Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València. 
Addicionalment, a efectes informatius, es podrà informar sobre la resolució en pàgines web del 
domini oficial de la Universitat de València. 
 
- Publicació dels noms dels guanyadors o guanyadores del concurs, de l’import i de l’objecte del 
premi en el 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 transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 
 
- A la Base de Dades Nacional de Subvenciones (BDNS), en compliment del que estableix l’article 
20 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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- A entitats bancàries, si escau, per al pagament dels imports dels premis. 
 
12.5. Termini de conservació de les dades 
Les dades es conservaran i, si escau, es cancel·laran d’acord amb els criteris següents: 
 
- Les dades de les persones a qui no es concedisca el premi es conservaran durant els períodes 
previstos en la legislació administrativa en garantia del seus drets. 
 
- Les dades de les persones a qui es concedisca el premi es conservaran durant tot el temps que 
dure el concurs i s’incorporaran, si escau, a l’expedient del concursant; així mateix, es conservaran 
amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol altre mèrit acadèmic 
relacionat. 
 
12.6. Drets 
Aquelles persones que faciliten dades personals tenen dret a accedir-hi, rectificar-les o suprimir-
les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com a la seua portabilitat. Les persones 
interessades poden exercir aquests drets enviant un correu electrònic a lopd@uv.es si ho fan des 
d’adreces oficials de la Universitat de València, o un escrit acompanyat de la còpia d’un document 
d’identitat i, si escau, de la documentació acreditativa de la sol·licitud, al delegat per a la protecció 
de dades de la Universitat de València.  
 
12.7. Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control 
La Universitat de València, les seues fundacions i les entitats associades estan adaptades a la 
LOPD i al RGP i tenen habilitada l’adreça electrònica 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 
de l’autoritat de control competent. 
 
12.8. Mesures de la Universitat de València per a la protecció de la privacitat 
Les mesures de la Universitat de València per a la protecció de la privacitat es poden consultar en  
http://links.uv.es/gBf2gd6   
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