
 
   

RESOLUCIÓ 5 D’OCTUBRE DE LA VICERECTORA D’ESTUDIS I POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA, PER LA QUAL ES CONVOCA LA NOVENA EDICIÓ DEL 
PREMI D’INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ JOSÉ MARÍA BERNABÉ, EN 
APLICACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I LA UNIVERSITAT JAUME I, COM A 
REPRESENTANTS DE L’INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL, I L’AJUNTAMENT DE PETRER. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística 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 de 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 
 
1. Convocar la novena edició del Premi d’Iniciació a la Investigación José María Bernabé 
al millor treball de final de grau o treball final de màster i a la millor tesi doctoral sobre 
aspectes del desenvolupament local. 
 
2. Aquesta edició del premi es regirà per les bases que es publiquen en l’annex I.  
 
3. En l’expedient corresponent consta la consignació pressupostària adequada i suficient 
per a atendre les obligacions que es puguen derivar de la convocatoria del premi, que es 
finança amb càrrec al pressupost de la Universitat de València per a 2021, orgànica 
1360000000, amb un import de 600 €. 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs 
de reposició en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà del dia de la seua 
publicació, davant del mateix òrgan que prenga la resolució, 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 des de l’endemà del 
dia de la seua publicació.  
 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística 
(per delegació de la rectora, DOGV de 18 de gener de 2021)  
 
 
 
Isabel Vázquez Navarro 
 
València, 5 d’octubre de 2021 



 
   

ANNEX I 

 
BASES DE LA NOVENA EDICIÓ DEL PREMI D’INICIACIÓ A LA 
INVESTIGACIÓ JOSÉ MARÍA BERNABÉ, EN APLICACIÓ DEL CONVENI 
MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I 
LA UNIVERSITAT JAUME I, COM A REPRESENTANTS DE L’INSTITUT 
INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL, I 
L’AJUNTAMENT DE PETRER. 
 
 

1. OBJECTE. 
L’objecte d’aquest concurs és premiar el millor treball final de grau (TFG) o 
treball final de màster (TFM), i la millor tesi doctoral (TD) d’estudis oficials de 
les  Universitats de València o Jaume I que presenten els participants (sobre els 
quals vegeu la clàusula 4). 
 
L’objectiu d’aquest premi és fomentar la iniciació en la investigació convocant 
aquest premi, amb el qual es pretén  reconèixer l’excel·lència dels estudiants de 
postgrau i dels doctors joves de les universitats que formen part de l’Institut 
Interuniversitari de Desenvolupament  Local, en l’àmbit  de les ciències socials. 
 

2. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ. 
El procediment de concessió serà el règim de concurrència competitiva, d’acord  
amb el que estableix la secció primera, capítol II, títol X, 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 dels sis mesos posteriors 
a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV), segons estableix l’article 25 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 

3. ÒRGANS COMPETENTS PER A ORDENAR, INSTRUIR I RESOLUDRE 
EL PROCEDIMENT. 
Per a instruir aquest procediment serà competent l’Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Local (IIDL). L’òrgan competent per a la resolució de la 
convocatòria serà el Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística.  
 
Les bases de la convocatòria es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana (DOGV), així com en el tauler oficial de la Universitat de València 
[https://tauler.uv.es] i en les pàgines web de l’IIDL de Castelló i València 
(www.iidl.es, www.iidl-valencia.es) i de l’Ajuntament de Petrer, sense perjudici 
que es puguen publicar en altres mitjans que es consideren adequats. 
 

 



 
   

4. PARTICIPANTS. 
Poden participar en la categoria de millor TFG o TFM els estudiants que estiguen 
o hajan estat matriculats en titulacions de postgraus de la Universitat de València 
o de la Universitat Jaume I i hagen finalitzat els estudis de postgrau en aquestes 
universitats en els cursos acadèmics 2019-2020 i 2020-2021. 
En la categoria de millor TD podran participar els doctors que hagen finalitzat els 
estudis de doctorat en la Universitat de València o en la Universitat Jaume I en els 
cursos acadèmics 2019-2020 i 2020-2021. 

 
5.  SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ. 

Les sol·licituds (segons el model de l’annex II), juntament amb un exemplar del 
treball final de grau, fnal de màster o de la tesi doctoral, amb el vistiplau i signatura 
del tutor en la portada i/o un exemplar en format electrònic del treball en Adobe 
Acrobat (.pdf), es podran presentar:  
 
a) En el registre d’entrada de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez, 13) 
o en qualsevol dels registres auxiliars, en el formulari inclòs en l’annex II. 
 
b) En suport informàtic en un únic arxiu en PDF a través de la seu electrònica de 
la UV. L’enviament per correu electrònic no suplirà la presentació del treball pel 
registre oficial. 
 
c) En el registre de qualsevol altra administració pública o en les oficines de 
Correus en la forma que estableix l’article 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Han de dirigir-se a: 
Universitat de València. 
Càtedra Ciutat de Cullera. 
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de València. 
Seu UVEG. 
Carrer Serpis, 29. Edifici d’Instituts. Quarta planta. 
46022 València 
 
Si es presenten en una oficina de Correus, haurà de ser en sobre obert perquè 
l’empleat la segelle. Haurà de figurar-hi amb claredat el nom de l’oficina i la data. 
Si no es presenta d’aquesta froma es considerarà que s’haurà presentat en la data 
d’entrada en el registre general d’aquesta Universitat.  
 
La documentació i les sol·lcitud que es presenten fora de la via establerta o després 
de l’acabament del termini corresponent no es tindran en compte. 
 
Igualment, si no es compleixen les estipulacions de les bases, no s’acceptaran i no 
participaran en el concurs. 
 



 
   

La documentació que es presente, excepte els treballs guanyadors, s’esborrarà i 
eliminarà de les bases de dades de la Universitat de València una vegada lliurat el 
premi i s’hagen complert els terminis per a la resolució dels possibles recursos. 
 

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ. 
Les sol·licituds es podran presentar en el termini de 15 dies des del següent a la 
publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari oficial de la Generalitat 
Valenciana (DOGV). 
 
La participació en aquest concurs implicarà l’acceptació íntegra de les seues bases 
i de la decisió inapel·lable del jurat, al qual correspondrà resoldre qualsevol 
dubte i reclamació no previstes en la convocatòria. No presentar la documentació 
indicada serà motiu suficient per rebutjar un concursant. 
La composició del jurat es farà pública una vegada finalitzat el termini de 
presentació dels treballs. 
 

7. CARACTERISTIQUES DELS TREBALLS. 
Ser originals i inèdits i no haver estat presentat en altres concursos similars. Ser 
de caràcter individual. Estar garantits documentalment pel responsable del 
programa de doctorat o el director de la titulació corresponents o per qui deleguen. 
Ser elaborats i presentats durant els cursos acadèmics 2019-20 i 2020-21. Podran 
estar redactats en valencià, en castellà, en anglès o en francès. 
 
Se’n presentaran l’original i tres exemplars en paper, en format DIN A4, amb 
marges superiors, inferiors, drets i esquerres de 2,5 cm i lletra Times New 
Roman de 12 punts. Addicionalment, se’n lliurarà un exemplar en suport 
informàtic (disc compacte) que contindrà el treball en un únic arxiu en format 
PDF. 
 
L’extensió mínima del text serà de vin mil paraules, sense incloure-hi la 
bibliografia, l’índex ni les notes. 

 
Els temes dels treballs hauran de ser els de l’Institut lnteruniversitari de 
Desenvolupament Local:  
 

I Ordenació i govern del territori, incloent-hi l’anàlisi i la planificació dels 
recursos territorials (en el context dels objectius de cohesió territorial). 

 
II Les relacions entre els usos del territori i el medi ambient en el context del 

desenvolupament sostenible. 
 

III L’economia regional i urbana i el desenvolupament regional, amb 
particular referència a l’anàlisi de la competitivitat global de l’economia 
valenciana en el context nacional, europeu o internacional, així com els 
nous escenaris i processos d’integració en Europa. 



 
   

 
IV Les estratègies i les polítiques de desenvolupament local en espais urbans 

i rurals, i, en general, l’anàlisi de les polítiques públiques (en el context 
dels objectius de cohesió territorial i socioeconòmica). 

 
V Els aspectes socials del desenvolupament local. La intervenció 

comunitària i els processos de concertació i dinamització social. 
 

8. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ. 
Es constituirà un jurat únic compost per quatre membres: un president, que será 
el director de l’IIDL o qui delegue, més tres vocals. El director de l’Institut, vista 
la naturalesa dels treballs presentats, farà una proposta de membres al Consell 
Interuniversitari de l’IIDL, de qui dependrà la designació final d’aquests.  
 
En cas d’empat entre les puntucions en les deliberacions, decidirà el vot del 
president del jurat.  

 
El jurat examinarà els treballs presentats i en farà una valoració sobre la base d’una 
puntuació màxima de 10, tenint en compte els criteris següents: 
  
1.    Objectius: claredat i coherència argumental. Màxim, un punt. 
 
2. Lògica en el tractament del tema: justificació i coherencia. Màxim, un punt. 
 
3. Metodologia, recollida i anàlisi de la información. Mmàxim, dos punts. 

 
4. Argumentació i posició crítica al llarg del treball. Màxim, un punt i mig. 

 
5. Presentació, estructura i brevetat (aquest últim aspecte es valorarà 

positivament). Màxim, un punt i mig. 
 

6. Novetat i rellevància de les aportacions (orientacions per a les polítiques de 
desenvolupament local o de caràcter cientificotècnic). Màxim, un punt i mig. 

 
7. Bibliografia i referències (utilització real i com a base argumental per al 

contrast d’hipòtesis i la investigació cientificotècnica). Màxim, un punt i mig. 
 

La proposta de la concessió del premi per a la tesi doctoral i el treballs final de 
grau o final de màster es basarà en la puntuació que s’obtinga en la valoració 
d’aquets criteris. 
 
 
 
 
 



 
   

9. RESOLUCIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüstica resoldrà el concrus vista la proposta 
de concessió del jurat. 
 
La resolució de concessió del nové Premi d’Investigació José María Bernabé es 
publicarà amb efectes de notificació en el tauler oficial de la Universitat de 
València [https://tauler.uv.es], en el mes de novembre de 2021. 
 
A més, es difondrà, inclosos els enllaços a la publicació del tauler oficial, per les 
pàgines web de l’IIDL de Castelló i València (www.iidl.es, www.iidl-valencia.es) 
i de l’Ajuntament de Petrer, sense perjudici que es puguen publicar en altres 
mitjans que es consideren adequats. 
 
El premi es lliurarà en un acte públic en el mes de desembre de 2021. 
 
Vistos els treballs presentats, el jurat podrà declarar el premi desert en cas que 
considere que cap d’ells s’ajuste als criteris de qualitat exigits i detallats en 
l’apartat sobre els criteris de correcció i avaluació. 

 
10. PREMIS. 

Es concedirà un premi en cada modalitat:  un per a tesis doctorals i un altre per a 
TFG o TFM.  
 
El premi consistirà en l’edició i la publicació dels treballs premiats en la col·lecció 
de publicacions de l’IIDL i en el lliurament a cada autor guardonat de tres 
exemplars en paper dels seus treballs. 
 
La publicació será interna de l’IIDL. Es farà preferentment en format digital, sense 
objecte d’explotació comercial, i s’editarà en la Col·lecció de Desenvolupament 
Territorial, Estudis i Documents de les Publicacions de la Universitat de València. 
Hi constarà com a editor l’Institut lnteruniversitari de Desenvolupament Local. 
No estarà a la venda en llibreries.  
 
L’edició d’ambdós llibres, inclosos els exemplars que es lliuren als premiats, està 
valorada en 600 € i es finançarà amb càrrec al pressupost de la Universitat de 
València per a 2021, orgànica 1360000000. 
 

11.  NORMES SUPLETÒRIES. 
Supletòriament serà aplicable la llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, 
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions i la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions publiques. 
 
 

 



 
   

12. RETIRADA DELS TREBALLS NO PREMIATS. 
Els treballs no premiats els podran retirar els autors en el termini de dos mesos, 
comptadors des de la data de resolució del premi, en la Secretaria de l’llDL. Si no 
ho fan, es considerarà que hauran renunciat als exemplars presentats i aquests 
quedaran en poder de l’Institut, que podrà guardar-los o destruir-los. 
 

13. INFORMACIÓ. 
Per a qualsevol informació addicional sobre els requisits i la documentació, els 
interessats es poden dirigir a qualsevol de les seus de l’Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Local (IIDL). 
 
Seu de la UJI: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, hum, 12071 
Castelló. 
 
Seu de la UVEG: C/. Serpis, 29. Edifici dels Instituts. Quarta planta. 46022 
València. 

 
ORGANITZA 
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) de Castelló-València: 
www.iidl.es i www.iidl-valencia.es 

 
PATROCINA 
Ajuntament de Petrer 

 
COL·LABOREN 
Departament de Geografia de la Universitat de València 
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València 
Facultat d’Economia de la Universitat de València 
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I   
 

14.  DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
1. Dades del responsable  

Universitat de València, Estudi General. 
CIF: Q4618001D. 
Av. Blasco Ibáñez, 13. 
46010 València. 
lopd@uv.es  
 

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 pel que fa al tractament de dades personals i a la seua 
lliure circulació, i la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, es declara que les 
dades personals que es donen en el concurs s’incorporaran als sistemes 

http://www.iidl-valencia.es/


 
   

d’informació de la Universitat de València que siguen procedents, amb la 
finalitat de 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.  
 

3. Procedència de les dades. 
La Universitat de València únicament tractarà les dades que donen els 
sol·licitants.  
 

4. Destinataris de les dades personals.  
En el marc de la relació que s’establisca amb motiu de la presentación de 
la sol·licitud, es declara que se cediran les dades estrictament necessàries 
en els supòsits i per a les finalitats següents:  
 
I Publicació de la resolució sobre la concessió en el tauler oficial de la 

Universitat de València. Addicionalment es podrà informar sobre la 
resolució en les pàgines web de domini oficial de la Universitat de 
València. 

 
II Publicació dels noms dels beneficiaris, 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 e) de la llei 2/2015, de 2 
d’abril, de transparència, bon govern i participació dels ciutadans de la 
Comunitat Valenciana.  

 
III 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.  
 

5. Termini de conservació de les dades.  
Les dades es conservaran i, si escau, s’esborarraran d’acord amb els 
criteris següents: 
  
I Les dels concursants a qui no es concedisca el premi es conservaran durant 

els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels seus 
drets.  

 
II Les dels concursants a qui es concedisca el premi es conservaran durant 

tot el període de tramitació del concurs; 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.  

 
 



 
   

6. Drets.  
Els qui donen dades personals tenen dret a l’accés a aquestes, a rectificar-
les o suprimir-les, a la limitar o a oposar-se al seu tractament, i a la seua 
portabilitat. Els interessats podran exercir aquests drets enviant un correu 
electrònic a iidlvalencia@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de 
València o bé un escrit acompanyat amb 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.  
 

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 RGPD i tenen habilitada l’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 de l’autoritat de control competent.  
 

8. Normes de protecció de la privacitat de la Universitat de València.  
Les normes de protecció de la privacitat de la Universitat de València es 
poden consultar en la página de xarxa http://links.uv.es/qBf2qd6. 

 
15. RECURSOS. 

Contra la resolució de concessió d’aquests premis, que exhaurirà la via 
administrativa, es podrà interposar un recurs de reposició en el termini 
d’un mes, comptador des de l’endemà del dia de la seua publicació, davant 
del mateix òrgan que prenga la resolució 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 des de l’endemà del dia de la seua publicació. 
 
 
 

  

http://links.uv.es/qBf2qd6


 
   

 

 

 
 

ANNEX II 

 
Exp. 

 
1 DADES IDENTIFICATIVES 

Nom i cognoms 
 

Adreça-e  Telèfon  

És necessari adjuntar a aquesta sol·licitud un exemplar escrit del treball final de grau, final de 
màster o de la tesi soctoral amb el vistiplau i la signatura del tutor en la portada i/o un exemplar en 
format electrònic en Adobe Acrobat (.pdf). 

 
Data i signatura 
 
 
 
 
 
Destinació: 
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València. 
 

2 LOPD 

Les dades personals que es donen en aquest concurs s’incorporaran als sistemes d’informació de 
la Universitat de València que siguen procedenbts amb la finalitat de 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. 
 
Els qui donen dades personals tenen dret a l’accés a aquestes, a rectificar-les o suprimir-les, a 
limitar o oposar-se al seu tractament, i a la seua portabilitat. Els interessats podran exercir aquests 
drets enviant un correu electrònic a iidlvalencia@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de 
València o bé un escrit acompanyat amb la còpia d’un document d’identitat i, si escau, la 
documentació acreditativa de la sol·licitud, al delegat per a la protecció de dades de la Universitat 
de València (Ed. del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. València 46010. lopd@uv.es).  
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