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RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2021, de la vicerectora d’Ocupació i Programes 
Formatius de la Universitat de Valencia, per la qual es convoca la II edició del concurs 
CULTURA FINANCERA i se n’estableixen les bases reguladores. 
 
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, fent ús de 
les atribucions que li atorga la resolució de 12 de gener de 2021, del Rectorat de la 
Universitat de València (DOGV 18/01/2021), 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 de la II edició del concurs CULTURA FINANCERA i les bases 
que la regulen, incloses 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 2021, orgànica 3050000000, per un import de 2.450 euros. 
 
Tercer 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs 
de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins del termini d’un mes comptador 
a partir de l’endemà de publicar-se, o bé directament un 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. 
 
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius,  
(Per delegació de la rectora, DOGV 18/01/2021) 
 
 
 
 
 
M. Adela Valero Aleixandre  
València, 1 d’octubre de 2021 
 
 
 

Id: UV-REDFirma-1920211 Cod. Verificació: 1F2KE9XKB40SXQB0

URL Verif: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
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ANNEX I. BASES de la primera edició del concurs CULTURA FINANCERA. 
 
1. OBJECTE  

La Universitat de València, per mitjà de la Càtedra de Finances Internacionals Banco 
Santander Universitat de València i de la Comissió de Cooperació amb Secundària de la 
Facultat d’Economia, organitza la segona edició del concurs CULTURA FINANCERA. 
 
L’objecte d’aquest concurs és fomentar i estimular la cultura financera entre els joves i el 
treball en equip. En aquest sentit, té com a finalitat premiar la iniciativa i la creativitat dels 
estudiants que cursen els dos últims cursos de l’educació secundaria obligatòria (ESO) o 
algun dels dos cursos de batxillerat a la Comunitat Valenciana. 
 
2. PARTICIPANTS  

Hi poden participar tots els estudiants que durant l’any acadèmic 2021-2022 estiguen 
matriculats en algun dels cursos següents: tercer o quart de l’ESO o primer o segon de 
batxillerat en algun centre de la Comunitat Valenciana. 

Els equips participants han d’estar compostos per un màxim de 4 estudiants i un mínim de 
2, que poden pertànyer a diferents cursos, però sempre del mateix nivell educatiu, és a dir, 
ESO o batxillerat. 

Els equips han d’estar tutelats i el seu treball avalat per un/a professor/a tutor/a del centre a 
què pertanyen. El professor/a tutor/a pot dirigir i presentar tots els treballs que considere al 
seu col·legi o institut. D’altra banda, un mateix estudiant no pot participar en diversos 
equips. 

El concurs té dues categories (ESO i batxillerat) i dos premis per cada categoria. 
 
3. CONDICIONS PER A LA PARTICIPACIÓ 
•Cada proposta ha de ser signada per un mínim de dos i un màxim de quatre estudiants d'un 
mateix centre i, obligatòriament, per un professor/a tutor/a també del mateix centre. 
•Cada proposta ha de començar amb: el títol del tema, el nom de cada estudiant que hi 
participa, el curs en què estan matriculats, el nom del professor/a tutor/a i el nom del 
col·legi/institut al qual pertanyen. 
•Un estudiant només pot pertànyer a un grup i un grup només pot presentar una proposta. 
•Cada professor/a pot ser tutor/a de més d'un projecte. 
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4. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ  
La sol·licitud (fitxa d'inscripció i autorització de cessió de drets d'imatge), que s'inclou com 
a annex II, es pot descarregar del lloc web de la Càtedra de Finances Internacionals Banco 
Santander Universitat de València (http://www.catedrafinanzas.es) o del lloc web de la 
Facultat d’Economia (http://www.uv.es/economia/cooperacio-secundaria). La sol·licitud, 
juntament amb el vídeo, s’ha de presentar preferentment electrònicament en 
https://ir.uv.es/secfde/iiculturafinanciera   
També es pot presentar en el registre auxiliar de la Facultat d’Economia, sense perjudici 
que es puga presentar en el registre general de la Universitat de València (Edifici Rectorat, 
Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010-València), o en qualsevol dels seus registres auxiliars. També 
es pot presentar en qualsevol dels registres que preveu la Llei 39/2015, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
Quant als treballs no premiats, la Facultat d'Economia (Vicedeganat de Participació, 
Voluntariat i Igualtat) podrà guardar-los o eliminar-los al cap d'un any des de la presentació 
de la documentació a aquest concurs.  
La Facultat d'Economia es reserva el dret de cedir, reproduir o utilitzar els treballs 
presentats amb finalitats exclusivament formatives. 
Complementàriament, la documentació presentada, excepte la dels treballs guanyadors, 
serà esborrada i eliminada de les nostres bases de dades tenint en compte els terminis de 
recursos. 
 
5.  FORMAT I REQUISITS DE LES PROPOSTES 
La Universitat de València, a través de la Càtedra Finances Internacionals Banco Santander 
Universitat de València, convoca la II edició del concurs CULTURA FINANCERA, per 
al qual els estudiants i els professors han d'elaborar un vídeo, de 4 minuts com a màxim, en 
què aborden, de manera didàctica i amb un llenguatge simple, algun dels temes que el 
concurs planteja.  
Respecte a la temàtica, s’ha de correspondre amb alguna/algunes de les matèries següents: 
•Per als estudiants de tercer o quart de l'ESO:  
El tema del vídeo ha d'abordar aspectes relacionats amb els continguts de les assignatures 
d'economia que es cursen en tercer o quart de l'ESO, com ara, per exemple: 
o Fonts de finançament de les empreses: externes (bancs, ajudes i subvencions, 
microcrèdits, micromecenatge, àngels inversors) i internes (accionistes, inversors, aplicació 
de beneficis). 
o Finances personals: pressupost, estalvi, endeutament… 
o Importància dels impostos en la contribució a l'economia del bé comú. 
 
 
•Per als estudiants de primer o segon de batxillerat:  
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El tema del vídeo ha d'abordar aspectes relacionats amb els continguts de les assignatures 
d'economia que es cursen en primer i segon de batxillerat, com ara: 
o Els diners i els mitjans de pagament. 
o El sistema financer, mitjans de finançament. 
o El context internacional de l'economia: funcionament, suports i obstacles del comerç 
internacional; mecanismes de cooperació i integració econòmica, causes i conseqüències 
de la globalització. 
o Desequilibris econòmics actuals: consideració del medi ambient com a recurs sensible i 
escàs, identificació de les causes de la pobresa, el subdesenvolupament i les seues possibles 
vies de solució, mecanismes per a reduir les desigualtats en la distribució de la renda. 
 
6. REQUISITS DELS TREBALLS PRESENTATS 
S'ha de tenir present que: 
•El vídeo ha de ser original.  
•El llenguatge escrit i oral del vídeo ha de ser en qualsevol de les llengües oficials de la 
Comunitat Valenciana. 
•Es rebutjaran totes aquelles creacions el contingut de les quals incloga escenes violentes, 
obscenes, sexistes, homòfobes, racistes o discriminatòries de qualsevol col·lectiu, o que 
vulneren la dignitat i els drets fonamentals de les persones. 
•El vídeo ha de ser presentat en un format d'ús comú com: avi, wmv, mp3, mp4 o mkv. 
•No es permet utilitzar materials/continguts sotmesos a drets de propietat intel·lectual, si 
no se n’ha adquirit prèviament l’autorització expressa dels propietaris. Els autors 
respondran per qualsevol reclamació sobre propietat intel·lectual o utilització d'informació 
de domini privat. La Universitat de València hi queda exempta de tota responsabilitat. Per 
tant, es recomana fer servir efectes de so i música només si algun dels participants en té els 
drets d'ús i difusió, estan registrats sota llicències lliures o han sigut creats pels estudiants 
mateixos. 
 
7. TERMINI DE PRESENTACIÓ 
El termini per a la presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de 
l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i 
acaba el dia 3 de maig de 2022 a les 14 hores. 
 
8 . PROCEDIMENTE DE CONCESSIÓ 
El procediment de concessió és el règim de concurrència competitiva d'acord amb la secció 
1a, capítol II del títol X de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector 
públic instrumental i de subvencions. 
La resolució de la concessió es farà pública en el termini màxim de 6 mesos des de la 
publicació de la convocatòria, segons el que estableix l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
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9 .  PREMIS 
Els premis es financen a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València 
per a 2021, orgànica 3050000000, per un import total màxim de 2.450 euros.  
S'estableixen dues categories de premis subjectes a la retenció corresponent, si escau, tant 
per als estudiants com per a professors:  
a) Categoria tercer i quart d'ESO:  
•Primer premi: el primer premi està dotat amb 150 €/estudiant (amb un màxim de 600 
€/equip d'estudiants) i 125€ per al professor responsable de l'equip.  
•Segon premi: el segon premi està dotat amb 100 €/estudiant (amb un màxim de 400 €/equip 
d'estudiants) i 100€ per al professor responsable de l'equip.  
b) Categoria primer i segon de batxiller: 
•Primer premi: el primer premi està dotat amb 150 €/estudiant (amb un màxim de 600 
€/equip d'estudiants) i 125€ per al professor responsable de l'equip.  
•Segon premi: el segon premi està dotat amb 100 €/estudiant (amb un màxim de 400 €/equip 
d'estudiants) i 100€ per al professor responsable de l'equip.  
Aquests premis són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a 
la mateixa finalitat. 
Si un professor dirigeix més d'un projecte premiat, rebrà els diplomes per tots dos projectes, 
encara que només l'import corresponent a un únic premi econòmic. Si els responsables d’un 
equip són dos o més professors, la quantia del premi serà repartida entre tots dos docents 
per igual. 
Els premis es faran efectius a partir de la data de lliurament de premis, que tindrà lloc a 
l'octubre del 2022 amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l'Estalvi. 
 
10. ÒRGANS COMPETENTS PER A l'ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I 
RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT  
Per a la tramitació d'aquest procediment és competent el Deganat de la Facultat d’Economia 
de la Universitat de València. La vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius de la 
Universitat de València resoldrà la concessió del premi. 
 
Les bases d’aquesta convocatòria es publicaran en el tauler oficial de la Universitat de 
València [https://tauler.uv.es], en la pàgina web de la Facultat d’Economia 
[http://www.uv.es/economia], en la pàgina web de la Càtedra Finances Internacionals 
Banco Santander Universitat de València [http://www.catedrafinanzas.es] i en els mitjans 
que es considere més adequats.  
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11.  JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ 
El jurat que ha de valorar les propostes de la II edició del concurs CULTURA 
FINANCERA és presidit pel degà de la Facultat d'Economia, o persona que delegue, i es 
compon de representants de la Càtedra Finances Internacionals Banco Santander 
Universitat de València i membres de la Comissió de Cooperació amb Secundària:  
Representants Càtedra Finances Internacionals Banco Santander Universitat de València: 
•C. José García Martín, director de la Càtedra Finances Internacionals Banco de Santander 
Universitat de València i professor del Departament de Finances Empresarials. 
•Begoña Herrero Piquera, professora del Departament de Finances Empresarials. 
•Fuencisla Martínez Lobato, professora del Departament de Finances Empresarials. 
•Beatriz Martínez Martínez, professora del Departament de Finances Empresarials. 
•Francisco G. Morillas Jurado, professor del Departament d'Economia Aplicada. 
 
Representants de la Comissió de Cooperació amb Secundària de la Facultat d’Economia 
de la Universitat de València: 
•Ana María Ibáñez Escribano, professora del Departament de Finances Empresarials. 
•José Emilio Farinós Viñas, professor del Departament de Finances Empresarials. 
 
El jurat del premi atorgarà a cada proposta una puntuació entre 0 i 10 punts, que resultarà 
de la mitjana que resulte de la valoració assignada als dos aspectes següents: 
•Rigorositat del tema tractat (de 0 a 10 punts). 
•Originalitat i creativitat (de 0 a 10 punts). 
•En totes dues categories, ESO i batxiller, es valorarà de manera positiva l'enfocament 
donat al tema seleccionat, és a dir, la introducció d'una perspectiva mediambiental, de 
gènere, de sostenibilitat, de cooperació, etc. (de 0 a 10 punts). 
Les propostes guanyadores seran projectades pels equips el dia en què la Facultat 
d’Economia celebre el Dia Mundial de l'Estalvi. Aquesta data serà comunicada a les 
persones interessades.  
El jurat té la facultat d'interpretar i resoldre qualsevol circumstància no prevista en aquestes 
bases per a un millor compliment de l'objectiu del concurs. 
Els premis poden ser declarats deserts si a criteri del jurat cap proposta té els mèrits 
necessaris per ser premiada. 
La participació en aquesta convocatòria implica que es coneixen, s’entenen i s’accepten 
aquestes bases. Els premiats han de manifestar l'acceptació del premi en un termini màxim 
de 5 mesos.  
 
12. RESOLUCIÓ DEL CONCURS 
La resolució del concurs realitzada per la vicerectora a proposta del jurat es farà pública 
durant la primera quinzena del mes de juny de 2022 a través de la publicació, amb efectes 
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de notificació, en el tauler oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es] i serà 
comunicada a tots els equips participants. A més, la resolució de concessió també es 
publicarà en la pàgina web de la Facultat d’Economia de la Universitat de València 
[http://www.uv.es/economia] i en la web de la Càtedra Finances Internacionals Banco 
Santander Universitat de València (http://www.catedrafinanzas.es). 
13. NORMES SUPLETÒRIES 
La concessió d'aquests premis s'ajustarà al que preveu aquesta convocatòria, que es 
publicarà en el tauler oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es]. 
Supletòriament, hi són 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. 
14. 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 un 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. 
15. DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
15.1 Dades del responsable 
Universitat de València Estudi General  
CIF: Q4618001D 
Av. Blasco Ibáñez 13  
46010 València 
lopd@uv.es 
15.2 Finalitats i base jurídica del tractament 
En compliment del que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia de drets digitals, en relació amb la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, 
s’informa que les dades personals subministrades en aquest procés s'incorporaran als 
sistemes d'informació de la Universitat de València que escaiga, amb la finalitat de 
gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el concurs de conformitat amb el que 
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
15.3 Procedència de les dades 
La Universitat de València només tractarà les dades proporcionades per la persona 
sol·licitant.  
15.4 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 següents suposats i per a 
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les finalitats següents: 
-Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València. 
Addicionalment, a efectes informatius, se’n pot informar en pàgines web allotjades sota el 
domini oficial de la Universitat de València. 
-Publicació dels beneficiaris i de l’import i l’objecte del concurs 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 e) 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), 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.  
15.5 Termini de conservació de les dades 
Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d'acord amb els criteris següents: 
A. Quant a les persones concurrents a les quals no es concedisca el premi, les dades es 
conservaran durant els períodes que preveu la legislació administrativa en garantia dels seus 
drets. 
B. Quant a les persones concurrents a les quals se'ls concedisca el premi, les dades es 
conservaran durant tot el període vinculat a la gestió de la convocatòria, s'incorporaran, si 
és el cas, 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. 
15.6 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 d'accés mitjançant l'enviament d'un 
correu electrònic dirigit a fac.economia@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 s’escau, 
documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al delegat de protecció de dades a la 
Universitat de València. 
15.7 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 al 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. 
15.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València 
Es poden consultar les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qbf2qd6 
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ANNEX II 
FITXA D'INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE 

II Edició del Concurs CULTURA FINANCERA 
 

Nom del projecte:   Projecte 

 
Dades del professor/a tutor/a del projecte 
 

COGNOMS:   Cognoms 

NOM:   Nom DNI:   dni 

TELÈFON:   Telèfon Correu electrònic:   correu electrònic 

ELS ALUMNES CURSEN: ESO  BATXILLERAT  

 
Dades dels estudiants titulars en el projecte 
 

COGNOMS:   Cognoms 

NOM:   Nom DNI:   dni 

TELÈFON:   Telèfon Correu electrònic:   correu electrònic 

 

COGNOMS:   Cognoms 

NOM:   Nom DNI:   dni 

TELÈFON:   Telèfon Correu electrònic:   correu electrònic 

 

COGNOMS:   Cognoms 

NOM:   Nom DNI:   dni 

TELÈFON:   Telèfon Correu electrònic:   correu electrònic 

 

COGNOMS:   Cognoms 

NOM:   Nom DNI:   dni 
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TELÈFON:   Telèfon Correu electrònic:   correu electrònic 

 

 
 
Dades del centre 
 

NOM DEL CENTRE:   centre 

ADREÇA:   adreça 

LOCALITAT:  Localitat CP:   cp PROVÍNCIA:   Província 

TELÈFON:   Telèfon FAX:   Fax Correu electrònic:   correu electrònic 

NOM DEL DIRECTOR/DE LA DIRECTORA:   director/a 

 

Observacions:   Observacions 

Aquest document i l’autorització de cessió d’imatges (una per participant) que l’ha 
d’acompanyar s’ha de remetre juntament amb els vídeos. Consulteu 
https://ir.uv.es/secfde/IICulturaFinanciera 

 

AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE 

 

  , amb NIF 

____________, com a 

(marqueu una) 

Persona interessada 
Pare/Mare/Tutor/a legal d’ 

 amb  

NIF   , 

 
 

  , d de 20   
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Signatura  
 
  

 
 
1) Aquesta autorització d'utilització del contingut enregistrat i la meua / la seua imatge es 
fa a l'empara del que disposen la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del 
dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el GDRP 2016/679, de 
protecció de dades, i la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del 
menor. 
L'autorització que ací es concedeix sobre aquest material té un ús de caràcter acadèmic i 
cultural i no té àmbit geogràfic determinat. Per tant, el realitzador i altres persones físiques 
o jurídiques a les quals la Facultat d’Economia puga cedir els drets d'explotació sobre les 
imatges, o parts d'aquestes, en què isc/ix, podran utilitzar aquestes imatges, o parts 
d'aquestes, en tots els països del món sense limitació geogràfica de cap mena. 
Aquesta autorització no fixa cap límit de temps per a la seua concessió ni per a l'explotació 
de les imatges, o part d'aquestes, en què isc/ix, per la qual cosa aquesta autorització es 
considera concedida per un termini de temps il·limitat. 
Aquesta autorització es refereix a la totalitat d'usos que puguen tenir les imatges, o parts 
d'aquestes, en les quals isc/ix, amb utilització dels mitjans tècnics coneguts en l'actualitat i 
els que es puguen desenvolupar més endavant, i per a qualsevol aplicació. 
D'acord amb el GDRP 2016/679, sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades 
de caràcter personal recollides, per als casos en què aquest siga una persona física, o en el 
cas de representants d'una persona jurídica, tant pública com privada, seran incorporats a 
un fitxer titularitat de la Facultat d’Economia. La finalitat de la recollida i del tractament 
de la informació és la gestió de l'acord subscrit en el cos d'aquest escrit, així com el 
manteniment del contacte de totes dues parts. 
D'acord amb la normativa vigent, la Facultat d’Economia garanteix que ha adoptat les 
mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, 
en virtut de la naturalesa de les dades personals tractades. Així mateix, la Facultat 
d’Economia informa que no cedirà o comunicarà les dades personals emmagatzemades en 
els seus fitxers a tercers, excepte en els supòsits legalment previstos o quan faça falta per a 
la prestació del servei. En qualsevol moment es poden exercir els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació o oposició respecte a les vostres dades personals, Per fer-los efectius, cal enviar 
un escrit, acompanyat d'una fotocòpia del DNI, o document acreditatiu equivalent, a 
fac.economia@uv.es. 
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