Resolució de 19 de novembre de 2020, de la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la
Universitat de València, per la qual es convoquen premis per als estudiants i les estudiantes que
hagen obtingut premi extraordinari de doctorat en centres propis de la Universitat de València
en el curs 2019-20.
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de Valencia, fent ús de les
atribucions que li confereix la Resolució de 19 de juny de 2019, del Rectorat de la Universitat de
Valencia (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
Convocar els premis per als estudiants i les estudiantes que hagen acabat estudis oficials de
doctorat en centres propis d’aquesta universitat i que hagen obtingut premi extraordinari en la
titulació oficial de doctorat, en la convocatòria del curs 2019-20, i aprovar les bases que regulen
aquesta convocatòria, incloses com a annex I d’aquesta resolució.
Aquests premis es convoquen en col·laboració amb Banco Santander, que n’aporta la dotació
econòmica, dins del marc del conveni de col·laboració entre la Universitat de València i Banco
Santander, en concret en l’apartat de col·laboració acadèmica institucional, eix educació.
Segon
Els premis es financen a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València per al
2020, per un import total de 50.000 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 des 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 des de l’endemà de la seua publicació.
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística
Per delegació de la rectora (DOGV 27/06/2019)
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ANNEX I (Resolució de 19 de novembre de 2020)
Bases reguladores de la convocatòria de premis per als estudiants i les estudiantes que hagen
obtingut premi extraordinari de doctorat en centres propis de la Universitat de València en el
curs 2019-2020.
1. Objecte de la convocatòria
Objecte
Els premis objecte d’aquesta convocatòria van destinats a l’alumnat que haja superat els estudis
oficials de doctorat en centres propis de la Universitat de València i haja obtingut premi
extraordinari en la titulació oficial de doctor/a.
El nombre de premis és coincident amb el de premis extraordinaris que s’establisca per resolució
del Consell de Govern.
Quantia
L’import del premi és de 1.000 euros per a cada estudiant/a que haja obtingut premi extraordinari
en la titulació de doctorat.
(L’import del premi està subjecte a la retenció sobre IRPF d’acord amb la normativa vigent).
2. Requisits
Per a obtenir el premi objecte d’aquesta convocatòria, l’alumne/a ha d’haver superat els estudis
de doctorat en centres propis de la Universitat de València i haver obtingut el premi extraordinari
en la titulació respectiva i en la convocatòria del curs 2019-20, per acord del Consell de Govern
de la Universitat de València.
3. Incompatibilitats
Aquests premis són incompatibles amb qualsevol altra ajuda, beca o subvenció pública o privada
que tinga el mateix objecte que els premis d’aquesta convocatòria..
4. Dotació
Els premis es financen a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València per al
2020, orgànica 190000000, per un import total de 50.000 euros.

5. Resolució i publicació
Atès que aquests premis van destinats a alumnes que complisquen els requisits indicats en
aquesta convocatòria, sense que hagen de presentar sol·licitud de participació, queden exclosos
de l’àmbit d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, tal com
disposa el seu article 4 a).
La resolució de la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística serà publicada al tauler oficial
d’anuncis de la Universitat de València (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/) i es donarà difusió
d’aquesta
publicació
en
la
pàgina
web
de
l’Escola
de
Doctorat
(https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/escola-doctorat-1285951943596.html). A més,
atès que són premis que es concedeixen sense sol·licitud prèvia, la condició de beneficiari/ària
serà comunicada a cada una de les persones premiades per mitjà de l’adreça oficial de correu
electrònic de la universitat (@alumni.uv.es), amb la finalitat que puguen manifestar la seua
acceptació abans del 31 de gener de 2021 i poder fer efectiu el lliurament dels premis.
6. Recursos
Contra la resolució de la concessió d’aquests premis, 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 des 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 des de l’endemà de la seua publicació.
7. Dades de caràcter personal
7.1 Dades del responsable
Universitat de València Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez 13
46010 Valencia
lopd@uv.es
7.2 Finalitats i base jurídica del tractament
Per donar compliment al 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, informem que les dades
personals seran utilitzades per a determinar quins estudiants i estudiantes compleixen els
requisits per a l’obtenció del premi, així com la seua concessió segons el que estableixen la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i els Estatuts de la Universitat de València.

7.3 Procedència de les dades
La Universitat de València tractarà les dades contingudes en els seus sistemes d’informació.
7.4 Destinataris de les dades personals
En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la concessió del premi, informem 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, es podrà informar de la resolució en pàgines web
allotjades en el domini oficial de la Universitat de València.
Publicació de les persones beneficiàries i de l’import i l’objecte del premi en el portal de
transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparència), d’acord amb el
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 entitats bancàries, si s’escau, per al pagament dels imports dels premis.

7.5 Termini de conservació de les dades
Les dades es conservaran indefinidament amb finalitats d’acreditació i certificació de la
concessió i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat, i s’incorporaran, si escau, a l’expedient
de l’estudiant/a.
7.6 Drets
Les persones afectades 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 oposarse a aquest 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 escrit acompanyat d’una
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
7.7 Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control
La Universitat de València i les fundacions i entitats que hi estan 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.
7.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València. Les polítiques de privacitat de la
Universitat de València es poden consultar en http://links.uv.es/qBf2qd6

