
 
 

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2023, del degà de la Facultat d’Economia 
de la Universitat de València, per la qual es convoca i s’estableixen les 
bases reguladores del V Concurs de publicacions sobre gènere. Facultat 
d’Economia. Universitat de València. 

El degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, fent ús de les 
atribucions que li confereix la resolució 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 les vicerectores, la secretària general, 
el gerent i altres òrgans d’aquesta universitat,  

RESOL: 

Primer 
Aprovar la convocatòria i les bases reguladores del  V Concurs de publicacions 
sobre gènere, Facultat d’Economia, Universitat de València, incloses com a 
annex I d’aquesta resolució. 

Segon 
Consta en el respectiu expedient la consignació pressupostària adequada i 
suficient per atendre les obligacions de despesa que puguen derivar-se 
d’aquesta convocatòria. El premi consisteix en un obsequi simbòlic de la 
Comissió d’Igualtat de la Facultat d’Economia. 
 
Tercer 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, a partir de l’endemà 
de publicar-se, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, 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 a partir 
de l’endemà de publicar-se.  
 

Facultat d’Economia 

(Per delegació de la rectora, DOGV 30/05/2022) 

 

 

Signat: Francisco Muñoz Murgui 

Degà de la Facultat d’Economia 

València, 27 de gener de 2023 
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BASES V CONCURS DE PUBLICACIONS SOBRE GÈNERE. FACULTAT 
D’ECONOMIA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

Amb motiu de la Setmana de la Dona, primera setmana de març, la Facultat 
d’Economia de la Universitat de València, a través de la Comissió d’Igualtat, 
convoca la V Edició del Concurs Publicacions sobre Gènere. 

1.- OBJECTE  

Constitueix l’objecte d’aquest concurs premiar la millor publicació vinculada 
amb el gènere, realitzada per qualsevol membre de la Facultat d’Economia de la 
Universitat de València, de manera individual i/o col·lectiva.  

El concurs consisteix en la presentació de publicacions d’articles en revistes 
científiques, de llibres o capítols de llibre, que versen sobre temes de gènere i 
que hagen estat publicats en els anys 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. 

Les bases de la present convocatòria es publicaran en el tauler oficial de la 
Universitat de València (tauler.uv.es), en el tauler d’anuncis de la Facultat 
d’Economia, i en la pàgina web de la Facultat d’Economia 
[http://www.uv.es/economia], així com en els mitjans que es consideren més 
adequats. Les comunicacions posteriors amb les persones postulades 
s’efectuaran a través del correu electrònic. 

2. PARTICIPANTS 

Pot participar-hi qualsevol membre de la Facultat d’Economia de la Universitat 
de València. 

3. TERMINI DE PRESENTACIÓ 

El període de presentació dels treballs queda comprès entre el 2 febrer i l’1 de 
març de 2023.  

4. SOL·LICITUDS I PRESENTACIÓ 

 Les sol·licituds de lliurament físic s’han de presentar preferentment en el 
registre auxiliar de la Facultat d’Economia, secretaria del centre, situat a la 
planta baixa, o en els següents registres de l’administració (art.38 de la Llei 
30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú):  

 

a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. 



 
b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a 
l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les 
comunitats autònomes o a la d’alguna de les entitats que integren 
l’administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú. 

c) En les oficines de Correus, en la forma que s’establisca reglamentàriament. 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a 
l’estranger. 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.  

5. FORMES DE PRESENTACIÓ 

S’estableix la forma de presentació següent: 

A través de lliurament físic: se n’han de lliurar cinc exemplars, sense signar, i 
adjuntar un sobre tancat amb les dades següents: 

a. En l’exterior del sobre: el títol del treball i V CONCURS DE 
PUBLICACIONS SOBRE GÈNERE 

b. A l’interior del sobre:  

Les dades de la persona que el presenta (nom, cognoms, adreça, codi 
postal, municipi, província, país, telèfon mòbil i adreça de correu 
electrònic de la Universitat) així com el títol del treball i la referència 
bibliogràfica.  

c. Fotocòpia del DNI. 

Les propostes poden estar escrites en qualsevol de les llengües oficials de la 
Comunitat Valenciana, així com en anglès. 

Les propostes no han d’haver estat premiades amb anterioritat. 

6. PREMI 

El mes de març de 2023, coincidint amb l’acte que realitze la Facultat 
d’Economia amb motiu de la celebració del Dia de la Dona, es lliurarà a les 
persones guanyadores un obsequi representatiu de la Facultat d’Economia en 
l’acte públic institucional que es realitza aquest dia. Així mateix, es proposarà 
a la persona o les persones guanyadores que puguen compartir, a través d’una 
conferència per a la comunitat universitària, el contingut del treball.  

 



 
7. CRITERIS DE VALORACIÓ I JURAT 

La publicació guanyadora es seleccionarà sobre la base dels criteris següents:  

• Qualitat científica de la publicació (segons criteris sexennis ANECA per 
al camp 8. Ciències Econòmiques i Empresarials). Vegeu enllaç:  
https://www.aneca.es/documents/20123/160473/comite%CC%81+8.
pdf/8a7f502f-8fdc-54a8-8848-c08612793fa0?t=1673970277131 

• Originalitat. 
• Proximitat a la realitat social valenciana. 
• Capacitat de comunicació dels valors de gènere. 

 
Sobre una puntuació total màxima de 10 punts, cadascun dels criteris anteriors 
es valora fins a un màxim de 2,5 punts. 
 
El jurat està format pels membres següents de la Comissió d’Igualtat de l’FdE: 
 

• Consolación Adame 
• Amparo Cervera 
• Manuel Cuadrado 
• Amalia Rodrigo 
• María Engracia Rochina 

 
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació implícita de les bases 
d’aquesta convocatòria. 

Una vegada valorades les propostes, el jurat elevarà una proposta de concessió 
al degà de la Facultat d’Economia, que resoldrà els premis.  

En cas d’empat, es lliurarà l’obsequi de la Facultat als treballs guanyadors. 

8. DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 

8.1.- Dades del responsable  

Universitat de València. Estudi General   

CIF: Q4618001D  

Av. Blasco Ibáñez,13 

46010 València  

lopd@uv.es 

 

 

 

 

https://www.aneca.es/documents/20123/160473/Comite%CC%81+8.pdf/8a7f502f-8fdc-54a8-8848-c08612793fa0?t=1673970277131
https://www.aneca.es/documents/20123/160473/Comite%CC%81+8.pdf/8a7f502f-8fdc-54a8-8848-c08612793fa0?t=1673970277131
https://www.aneca.es/documents/20123/160473/Comite%CC%81+8.pdf/8a7f502f-8fdc-54a8-8848-c08612793fa0?t=1673970277131
mailto:lopd@uv.es


 
8.2.- Finalitats i base jurídica del tractament  

En compliment del que es disposa en 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, l’informem que 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 sol·licitud de 
participació en el concurs de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

8.3.- Procedència de les dades  

La Universitat de València tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant,  
així com  aquells que ja formen part del seu expedient acadèmic.  

8.4.- Destinataris de les dades personals  

En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la presentació de la 
candidatura, s’informa que 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, podrà 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 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 ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

8.5.- Termini de conservació de les dades  

Les dades es conserven i seran, si escau, cancel·lades d’acord amb els criteris 
següents:  

A. Quant als concurrents als quals no es concedisca el premi, 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 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. 



 
8.6.- 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 poden exercir els seus 
drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es, des 
d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant un escrit 
acompanyat de la còpia d’un document d’identitat i, si escau, de la 
documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al delegat de Protecció de 
Dades a la Universitat de València.  

8.7.- Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control  

La Universitat de València, les seues fundacions i les 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.  

8.8.- Polítiques de privacitat de la Universitat de València    

Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en 
http://links.uv.es/qbf2qd6 >> 

Així mateix, en la base 7 s’esmenta que “El títol i autor/s del treball guanyador 
es publicaran en el tauler oficial de la Universitat de València (tauler.uv.es), en 
el tauler d’anuncis de la Facultat d’Economia i en la pàgina web de la Facultat 
d’Economia [http://www.uv.es/economia], així com en els mitjans que es 
consideren més adequats. Les comunicacions posteriors amb els candidats 
postulats o candidates  postulades s’efectuaran a través del correu electrònic.” 

9. RECURSOS 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un des de l’endemà de la 
publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, 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 a partir 
de l’endemà de la publicació. 

Protecció de dades (consulteu lopd@uv.es) 

Vicedeganat de Participació, Voluntariat i Igualtat 

Comissió d’Igualtat 
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