
PREMIS FUNDACIÓ TRINIDAD ALFONSO PER A  
ESPORTISTES UNIVERSITARIS 

 

 

Resolució de 29 de maig de 2020, del vicerector de Cultura i Esports de la Universitat de 
València, per la qual es convoquen els premis Fundació Trinidad Alfonso per a esportistes 
universitaris i se n’estableixen les bases, d’acord amb el conveni de col·laboració entre les 
universitats valencianes del Campionat Autonòmic d’Esport Universitari (CAEU) i la Fundació 
Trinidad Alfonso per a la promoció de l’esport universitari. 

 

El vicerector de Cultura i Esports de la Universitat de València, fent ús de les competències delegades 
per la rectora mitjançant la resolució de 19 de juny de 2019, publicada en el DOGV de 27 de juny de 
2019, i la Llei general de subvencions,.  

 

RESOL 

 

Primer. Convocar els premis Fundació Trinidad Alfonso per a esportistes universitaris de la Universitat 
de València i aprovar les bases que regulen aquesta convocatòria, que figuren en l’annex I d’aquesta 
resolució. 

Segon. Els premis es finançaran amb càrrec al capítol IV del pressupost de la Universitat de València 
per al 2020, orgànica 508000000, per un import de 2.000 €. 

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, d’acord amb l’article 
123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, un recurs de reposició en el termini d’un mes comptador de l’endemà de la seua notificació 
o publicació davant el mateix òrgan que ha de dictar l’acte que s’impugna, o bé directament interposar 
un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la 
Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la seua notificació o 
publicació. 

 

 

El vicerector de Cultura i Esports  

Per delegació de la rectora (DOGV 27/06/2019) 

 

 

 

Antonio Ariño Villarroya  

València,  29 de maig de 2020.  
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ANNEX I: BASES 

 

1. Objecte 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de dos premis dirigits als millors estudiants 
esportistes de la Universitat de València en modalitats masculina i femenina que hagen compaginat 
amb els millors resultats l’excel·lència acadèmica i la pràctica esportiva d’elit i alt nivell. 

 

2. Quantia dels premis 

El nombre total de premis és de dos, distribuïts en un premi en modalitat masculina i un altre en 
modalitat femenina. Cada premi consistirà en un diploma acreditatiu, una placa commemorativa i un 
premi econòmic de 1.000 euros cada un. 

Els premis es finançaran amb càrrec al capítol IV del pressupost de la Universitat de València per al 
2020, orgànica 508000000, per un import de 2.000 €. 

L’abonament dels premis es farà efectiu en un únic pagament mitjançant transferència en el compte 
bancari designat per la persona sol·licitant. La dotació econòmica dels premis està subjecta a la retenció 
corresponent que estableix la normativa vigent. 

 

3. Requisits 

Per a participar en aquesta convocatòria és necessari: 

a)  Ser estudiant esportista matriculat a la Universitat de València en el curs 2019-20 en almenys 
36 crèdits, en estudis oficials de grau, màster oficial universitari o doctorat. 

b)  Haver superat un mínim del 20% dels crèdits matriculats en el curs acadèmic 2019-2020. 

 

4. Condicions 

Les persones premiades hauran de participar en els actes públics relacionats amb l’activitat física 
esportiva de la Universitat de València o de la Fundació Trinidad Alfonso, i hauran de representar la 
Universitat de València en els esdeveniments esportius de màxim nivell universitari internacional, 
nacional i autonòmic, que se’ls requerisca, així com en els actes de representació universitària 
necessaris. Aquesta representació i participació serà imprescindible sempre que no coincidisca amb 
una competició federada de rang semblant i que haja sigut presentada en el seu programa oficial de 
competició, o bé per problemes de salut o lesió certificada pel facultatiu corresponent. 

L’incompliment de les obligacions establides ocasionarà la pèrdua del premi.  

 

5. Procediment de presentació de les sol·licituds 

5.1. El procediment de concessió dels premis és la concurrència competitiva, d’acord amb el que 
estableixen els articles 17.3, 22 i 23.2 de la Llei general de subvencions.  

5.2. Les persones interessades han d’emplenar la seua sol·licitud a través de la seu electrònica de la 
Universitat de València, ENTREU [https://entreu.uv.es]. A aquest efecte, també es pot presentar en 
qualsevol dels registres previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
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A la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent: 

a.) Memòria amb els mèrits esportius que haja aconseguit durant la temporada 2019/2020, 
obtinguts abans de la data límit de presentació de la sol·licitud, dels que es recullen en el 
barem de la base 6. Els resultats federats s’han d’acreditar mitjançant un certificat de la 
federació esportiva corresponent. Per als resultats universitaris nacionals no caldrà cap 
certificació. 

b.) Expedient acadèmic en cas de procedir d’una altra universitat. 

El Servei d’Esports comprovarà d’ofici que cada sol·licitant ha estat matriculat en el curs 2019-2020 
a la Universitat de València i que compleix els requisits acadèmics exigits en aquesta convocatòria. 

5.3. El termini de presentació de sol·licituds i documentació començarà a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV) i finalitzarà l’1 d’octubre de 2020. 

5.4. En cas d’omissió o error en la presentació de la sol·licitud o de la documentació exigida en 
aquestes bases, es requerirà la persona interessada perquè esmene la falta en el termini de 10 dies amb 
la prevenció que, si no es fa aquesta esmena en aquest termini, se li tindrà per desistida la seua petició. 
El requeriment d’esmena es farà efectiu a través de la plataforma Entreu, d’acord amb el que disposa 
la base 7 d’aquesta convocatòria.  

 

6. Valoració de les sol·licituds i resolució 

6.1. L’òrgan encarregat de la instrucció del procediment de concessió d’aquests premis és el Servei 
d’Esports de la Universitat de València. 

6.2. Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió formada per un representant de la 
Fundació Trinidad Alfonso i el director i un tècnic del Servei d’Esports en representació de la 
Universitat de València.  

6.3. En la valoració de les sol·licituds es tindran en consideració els resultats esportius i l’expedient 
acadèmic del curs 2019/2020, entès des de l’1 de setembre de 2019 fins al 30 d’agost de 2020.  

Excepcionalment, en aquelles modalitats esportives que a conseqüència de la COVID-19 s’hagen 
suspès les competicions en el període esmentat anteriorment, s’ampliarà aquest i es considerarà des 
de l’1 de setembre de 2018 fins al 30 d’agost de 2020.  

 

Els criteris que es valoraran són els que segueixen: 

a) Rendiment esportiu en competició [sobre un màxim total del 45%] 

 

TIPUS DE COMPETICIÓ  CLASSIFICACIÓ PUNTS 

UNIVERSITAT 
1-3 10 
4-8 9,8 
>8 9,3 

JOCS OLÍMPICS/PARALÍMPICS 
1-3 9 
4-8 8,8 
>8 8,3 

MUNDIAL FISU 1-3 9 
4-8 8,8 
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>8 8,3 

MUNDIAL 
1-3 8 
4-8 7,8 
>8 7,3 

EUSA 
1-3 8 
4-8 7,8 
>8 7,3 

CAMPIONAT D’EUROPA  
1-3 7 
4-8 6,8 
>8 6,3 

CAMPIONAT D’ESPANYA UNIVERSITARI 
1-3 7 
4-8 6,8 
>8 6,3 

CAMPIONAT D’ESPANYA FEDERAT 
1-3 6 
4-8 5,8 
8-12 5,3 

CAMPIONAT AUTONÒMIC UNIVERSITARI 
1-3 6 
4-8 5,8 
8-12 5,3 

CAMPIONAT AUTONÒMIC FEDERAT 
1 S 

2-4 4,8 
4-8 4,3 

 

Es valoraran els resultats de les competicions oficials de les federacions reconegudes pel Consell 
Superior d’Esports de la temporada 2018-2019 i 2019-2020. 

En el cas d’acreditar dos o més resultats en una mateixa competició, només es valorarà el millor, i no es 
podran sumar dos resultats d’un mateix campionat. 

Si en algun dels campionats la inscripció és lliure, només es puntuarà per les medalles (no s’assignaran 
punts per participar-hi). 

En campionats federats, els esportistes que aconseguisquen resultats en categories diferents de 
l’absoluta tindran una reducció del 20% en la puntuació assignada. 

Regularització de puntuacions: Quan estudiant, sumant la puntuació corresponent en cada un dels 
apartats (internacional, nacional i autonòmic) dels mèrits de rendiment esportiu, supere el límit màxim 
establit, es reduirà proporcionalment la puntuació obtinguda a la resta de persones, de manera que a la 
màxima puntuació li corresponga el límit superior. 

b) Rendiment acadèmic [sobre un màxim del 55%] 

• Estudis de grau (màxim, 55 punts) 
• Altres titulacions oficials: màster (màxim, 40 punts) 

 

Només es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient corresponent al curs acadèmic 2019-2020. 

La mitjana del rendiment acadèmic (RA) es calcularà sobre 4: 

• MH [4] 
• Excel·lent [3] 
• Notable [2] 
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• Aprovat / Apte [1] 
• Suspens / NP [0] 

 

Cada nota de l’assignatura es multiplicarà per la quantitat de crèdits cursats i superats per a calcular la 
mitjana ponderada. 

Es considera que el curs acadèmic 2019-2020 acaba formalment el 31/07/2020. Per tant, els premis 
correspondran a aquest curs. 

En cas d’empat entre dos o més aspirants al premi, la comissió de valoració tindrà en consideració 
l’expedient acadèmic per a determinar la persona beneficiària del premi. En cas de persistir l’empat, 
es podran tenir en consideració altres mèrits addicionals que indiquen excel·lència acadèmica, com 
haver obtingut major nombre de matrícules d’honor, haver fet estades a l’estranger, pràctiques 
externes, etc. 

6.4. La comissió avaluadora remetrà la proposta de la concessió dels premis al Vicerectorat de Cultura 
i Esport de la Universitat de València, que, fent ús de les competències delegades per la rectora, 
concedirà els premis en el termini de tres mesos des de la data de finalització de la presentació de les 
sol·licituds. La falta de publicació de la concessió en el termini assenyalat suposarà la desestimació 
de les sol·licituds. 

6.5. La relació de les persones premiades es comunicarà a les persones interessades a través de la seu 
electrònica de la Universitat de València, ENTREU, i es farà pública en el tauler oficial de la 
Universitat de València [http://tauler.uv.es].  

 

7. Notificacions 

Totes les comunicacions que s’hagen de realitzar a les persones interessades relacionades amb aquesta 
convocatòria (notificacions, requeriments, resolució, etc.), es realitzaran en el tauler oficial de la 
Universitat de València (http://tauler.uv.es) i a través d’ENTREU.  

 

8. Incompatibilitats  

Els premis regulats en aquestes bases són compatibles amb qualsevol altra ajuda que, destinada al 
mateix objecte, puga atorgar qualsevol entitat pública o privada. 

 

9. Recurs 

Contra la resolució de concessió dels premis, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes des de 
l’endemà de la notificació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de 
la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos des de 
l’endemà de la notificació. 

 

10. Normes supletòries 

Supletòriament, hi seran aplicables 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. 

 

http://tauler.u/
http://.es/
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11. Protecció de dades de caràcter personal  

11.1. Dades del responsable  

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

11.2. Finalitats i base jurídica del tractament  

D’acord amb el 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, les dades personals subministrades en aquest procés 
s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València escaients, amb la finalitat de 
gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en els premis, de conformitat amb el que estableix la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

11.3. Procedència de les dades  

La Universitat de València només tractarà les dades proporcionades per la persona sol·licitant.  

11.4. Destinataris de les dades personals  

En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en els premis, se 
cediran les dades estrictament necessàries en els supòsits i per a les finalitats següents:  

- A entitats financeres per al pagament dels imports dels premis concedits: Bankia, SA.  

- Publicació de la resolució de concessió en el 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, l’import i l’objecte de premi en el portal de 
transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), segons el 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 e) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon 
govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.  

- En la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), d’acord amb l’article 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

11.5. Termini de conservació de les dades  

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

A. Quant 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 es 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.  

11.6. 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-
s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets 
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d’accés 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 d’una còpia d’un document d’identitat i, 
si és el cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al delegat de Protecció de Dades a la 
Universitat de València. 

11.7. 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 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. 

11.8. Polítiques de privacitat de la Universitat de València 

Les polítiques de privacitat es poden consultar en http://links.uv.es/qbf2qd6  

 

mailto:lopd@uv.es
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