Resolució de 25 de febrer de 2021, de la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, per la qual es
convoquen els Premis Xavier Gómez i Font a la qualitat lingüística dels treballs de fi de grau i de
màster en valencià i en anglès
La vicerectora de Estudis i Política Lingüística, fent ús de les atribucions que li confereix la Resolució
de 12 de gener de 2021 del Rectorat de la Universitat de València (Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana de 18 de gener de 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 les bases reguladores i la convocatòria dels Premis Xavier Gómez i Font a la qualitat
lingüística dels treballs de fi de grau i de màster en valencià i en anglès incloses com a annex I
d’aquesta resolució.
Segon
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva d’acord amb la
secció 1a, capítol II, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector
Públic Instrumental i de Subvencions.
Tercer
Els premis es finançaran a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València, orgànica
5060000000 del Servei de Política Lingüística, per un import de 6.000 € per a l’exercici 2021.
Quart
La convocatòria es publicarà en el DOGV i en el tauler oficial de la Universitat de València.
Cinquè
Nomenar la comissió avaluadora, formada per personal del Servei de Política Lingüística, segons
l’annex II.
Sisè
Delegar en el director del Servei de Política Lingüística la signatura de les resolucions d'aquesta
convocatòria, d’acord amb l’article 12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
Setè
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació davant el mateix
òrgan que l’ha dictada, o bé directament recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la
jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l’endemà de la publicació.
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística
(Per delegació de la rectora DOGV 18.01.2021)
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Isabel Vázquez Navarro

Premis Xavier Gómez i Font
a la qualitat lingüística dels treballs de fi de grau i de màster en valencià i en anglès

Xavier Gómez i Font
(Fondeguilla 1962 - València 2009)
Lingüista i professor de la Universitat de València. Es va distingir per la defensa activa de l'ús social
del valencià i dels valors plurilingüisme. La Universitat li ret un senzill homenatge dedicant aquests
premis a la seua memòria.
ANNEX I. Bases
1. Objecte, destinataris i requisits
1.1. La Universitat de València, a través del Servei de Política Lingüística (SPL), convoca aquests
premis amb els objectius de promoure la qualitat lingüística en els treballs acadèmics de
l'estudiantat, fomentar l'ús acadèmic del valencià i estimular l'ús de l'anglès com a eina per a
la internacionalització de la Universitat.
1.2. Es poden presentar a aquests premis els treballs de fi de grau (TFG) i de fi de màster (TFM)
elaborats íntegrament i, si és el cas, defensats en valencià o en anglès pels estudiants de la
Universitat de València matriculats en el TFG o TFM en el curs 2020-2021.
1.3. La participació en els premis només es pot sol·licitar una vegada elaborat i presentat el
treball.
1.4. Aquests premis són compatibles amb altres premis.
1.5. Resten exclosos d'aquesta convocatòria els treballs que s'hagen redactat en valencià o en
anglès per imperatiu del reglament d'elaboració de treballs de fi de grau i de màster que
hagen establert els distints centres i també els corresponents a titulacions que tinguen
aquestes llengües com a especialitat. Resten, així mateix, exclosos els treballs que s’hi hagen
presentat en edicions anteriors, aquells que s’hagen publicat en algun mitjà escrit, electrònic
o audiovisual i també, per a la modalitat de treballs en anglès, els elaborats per estudiants
nacionals de països de parla anglesa.
2. Dotació econòmica
2.1. S'atorga un total de deu premis, cadascun dotat amb 500 euros, dels quals cal descomptar el
percentatge corresponent d'IRPF. S’atorguen sis premis a treballs realitzats en valencià i
quatre als fets en anglès. Si la Comissió Avaluadora que s’estableix en la base 4.2 entén que
els treballs no tenen la qualitat lingüística suficient, es poden acumular els d’una llengua als
de l’altra.
2.2. Poden atorgar-se fins a cinc accèssits de 200 euros quan així ho recomane la qualitat i la
quantitat dels treballs presentats, amb una dotació màxima global de 1.000 euros.
2.3. Tant els premis com els accèssits poden quedar deserts per falta de qualitat o quantitat dels
treballs presentats.
2.4. Els premis es finançaran a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València,
orgànica 5060000000 del Servei de Política Lingüística, per un import de 6.000 € per a
l’exercici 2021.
3. Sol·licituds
3.1. La sol·licitud de participació en els premis s’ha de registrar, preferentment, per mitjà del
formulari web publicat en l’adreça www.uv.es/spl/premisgomezfont o en qualsevol dels
registres de la Universitat de València o en els registres previstos en l’article 38.4 de la Llei

30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
3.2. La sol·licitud ha d’incloure la documentació següent:
a) Còpia del treball en format PDF. Cal remetre la versió original presentada com a TFG/TFM.
No s’admeten versions traduïdes posteriorment ni adaptacions per als premis.
b) Còpia del document acreditatiu del dipòsit o de la sol·licitud de defensa i avaluació del
TFG/TFM, presentada a través de la Seu Electrònica (ENTREU) o de la Secretaria, en què
conste el títol del treball i la data del registrament. Per als documents presentats per mitjà
de la secretaria de centre caldrà que hi figure el segell oficial corresponent.
c) En el cas de candidats amb ciutadania no espanyola que presenten un treball en anglès,
còpia en pdf del passaport o d’un document d’identitat vàlid en què conste la nacionalitat.
3.3. Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment entre l’1 de juny i el 15 d’octubre de
2021. Els efectes d’aquesta convocatòria, doncs, es posposen a l’1 de juny de 2021, d’acord
amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3.4. Els participants disposen d’un termini de 10 dies hàbils per a esmenar sol·licituds o atendre
els requeriments que se’ls formulen.
4. Òrgan instructor, Comissió Avaluadora i criteris de valoració
4.1. L’òrgan instructor és el Servei de Política Lingüística.
4.2. La Comissió Avaluadora, formada pel director del Servei de Política Lingüística o persona que
delegue i dos tècnics del Servei, resol els dubtes d’interpretació d’aquestes bases i els
aspectes no previstos explícitament, examina la qualitat lingüística dels treballs presentats i
presenta la proposta de concessió dels premis i, si escau, dels accèssits.
4.3. En la concessió dels premis tenen preferència aquells treballs que no s’adscriuen a titulacions
relacionades amb les llengües o la didàctica de les llengües. A més a més, es valora:
a) La qualitat lingüística del treball: ortografia, morfosintaxi, lèxic general i terminologia
específica. Té un valor màxim del 70%.
b) Les convencions i tècniques pròpies d’un treball de recerca. Té un valor màxim del 20%.
c) L’extensió del treball. Té un valor màxim del 10%.
5. Resolució i pagament
5.1. L’òrgan encarregat de resoldre, a proposta de la Comissió Avaluadora, és la vicerectora
d'Estudis i Política Lingüística. La signatura de les resolucions queda delegada en el director
del Servei de Política Lingüística.
5.2. Contra la resolució, que es farà pública el 30 de novembre de 2021, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la
publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, o bé directament recurs contenciós
administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos comptador a partir de l’endemà de la publicació.
5.3. El pagament es realitza per transferència a un compte bancari espanyol. Els candidats
guanyadors rebran un correu electrònic en què se’ls informarà del resultat i se’ls sol·licitarà la
documentació per a fer efectiu el pagament.
6. Publicitat
Tots els actes relacionats amb la present convocatòria es publicaran en el tauler oficial d’anuncis
de la Universitat de València i en la pàgina web del Servei de Política Lingüística a l’efecte de
notificacions.
7. Obligacions
7.1. El SPL es compromet a salvaguardar els drets de propietat intel·lectual dels autors.
7.2. La participació en aquests premis implica l'acceptació total d'aquestes bases.

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
8.2. Finalitats i base jurídica del tractament
En compliment del que es disposa en 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, s’informa que les
dades personals subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes d’informació
pertinents de la Universitat de València amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de
participació en el premi d’acord amb allò que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
8.3. Procedència de les dades
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant.
8.4. Destinataris de les dades personals
En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la presentació de la sol·licitud,
s'informa que se cediran les dades estrictament necessàries en els següents supòsits i per a
les finalitats següents:
– A entitats financeres, per al pagament dels imports dels premis concedits.
– Publicació de la resolució de concessió en el Tauler Oficial de la Universitat de València.
Addicionalment, a efectes informatius, hom pot informar-se de la resolució en pàgines
web allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València.
– Publicació de les persones beneficiàries, import i objecte de l'ajuda en el portal de
transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment
d’allò que estableix 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.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 Subvencions (BDNS), en compliment d’allò que estableix
l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
8.5. Termini de conservació de les dades
Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d'acord amb els següents criteris:
a) Respecte de les persones a qui no es concedisca l'ajuda, les dades es conservaran durant
els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels
concurrents.
b) Respecte de les persones a qui es concedisca l'ajuda, les dades es conservaran durant tot
el període vinculat a la gestió del premi; 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 rectificació o supressió d’aquestes, 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 podran 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 còpia d'un document d'identitat i, si escau, de
documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al Delegat de Protecció de Dades en la
Universitat de València.
8.7. Dret de presentar una reclamació davant una autoritat de control

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la
LOPD i al RGPD. 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 de 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

ANNEX II. COMISSIÓ AVALUADORA
President
Rafael Castelló Cogollos, director del Servei de Política Lingüística o persona que delegue
Secretari
Francesc Esteve i Gómez, cap de la Secció de Recursos Lingüístics del Servei de Política Lingüística
Vocal
Ana Pla Gomar, tècnica lingüística de la Secció de Recursos Lingüístics del Servei de Política
Lingüística

