PREMIS FUNDACIÓ TRINIDAD ALFONSO PERA
ESPORTISTES UNIVERSITARIS

Reso lució de 25 de juny de 2018, del Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius de la
Universitat de Valencia, per la qual es convoquen i estableixen les bases deis premis Fundació
Trinidad Alfonso per a esportistes universitaris, en comp liment del Con ven i de col· laboració entre les
universitats Valencianes del Campionat Autonómic d' Esport Universitari (CADU) i la Fundació
Trinidad Alfon so pera la promoció de l'esport universitari.

El Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de Valencia, fent ús de les
competéncies delegades per la rectora mitjanc;:ant resolució publ icada en el DOGV de 17 d'abril de
2018 i la Llei general de subvencions, reso l:
Primer. Convocar els premis Fundació Trinidad Alfonso per a esportistes universitaris de la
Universitat de Valencia i aprovar les bases que regulen aq uesta convocatoria, que es contenen com
a annex 1 d'aquesta resolució.
Segon. Els premis es financ;:aran amb carrec al capítol IV del pressupost de la Universitat de
Valencia peral 2018, organica 508000000, per un import de 1.200 €.
Tercer. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via admin istrativa, cap interposar, d'acord amb
l'article 123 de la Llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptador des
de l'endema de la seua notificació o publicació davant el mateix órgan que ha de dictar l'acte que
s'impugna, o bé directament interposar el recurs contenciós administratiu davant els órgans de la
jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termin i de dos mesos
comptadors des de l'endema de la publicació.

Valencia, 1O de julio! de 2018
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ANNEX 1: BASES
1. Objecte
L'objecte d'aquesta convocatoria é s la concessió de dos premis dirigits als millors estud iants
esportistes de la Universitat de Valencia en modalitats masculina i femenina que hagen
compaginat amb els millors resultats l'excel · léncia académica i la practica esportiva d'elit i alt nivel l.
2. Quantia deis prem is
El nombre total de premis és de 2, distribu'fts en un premi en modalitat masculina i un altre en
modalitat femenina. Cada premi consisteix en un diploma acred itatiu, una placa commemorativa i un
premi econom ic de 600 euros cadascun.
Els premis es finan9aran amb carrec al capítol IV del pressupost de la Universitat de Valencia peral
2018, organica 508000000, per un import de 1.200 €.
L'abonament deis premis es fara efectiu en un únic pagament mitjan9ant transferencia en el compte
bancari designat per el/la sol · licitant. La dotació económica deis premis esta subjecta a la
corresponent retenció que estableix la normativa vigent.
3. Requisits
Pera participar en aquesta convocatoria és necessari:
a) Ser estudiants esportistes matriculats en la Universitat de Valencia en el curs 2017-18 en almenys
36 crédits, en estudis oficials conduents a l'obtenció de titulacions de grau, master oficial o doctorat.
Els estudiants han d'haver mantingut al llarg de tot el curs 2017/2018 la condició d'alumne i haver
superat un mínim del 20% deis crédits en qué s'hagen matriculat en aquest curs académic.
b) Els esportistes han d'haver obtingut almenys un resultat esportiu de caracter nacional o
internacional al llarg de tata la temporada 2017/2018.
4 . Condicions
Les ajudes regulades en aquestes bases són compatibles amb qualsevol altra ajuda que, destinada
al mateix objecte, puga atorgar qualsevol entitat pública o privada.
Els premiats hauran de participar en aquells actes públics relacionats amb l'activitat física esportiva
de la Universitat de Valencia o de la Fundació Trinidad Alfonso, i hauran de representar la
Universitat de Valencia en aquells esdeveniments esportius de maxim nivell universitari
internacional, nacional i autonómic, en qué se'ls requerisca, així com en els actes de representació
universitaria necessaris. Aquesta representació i participació sera imprescindible, sempre que no
coincidisca amb una competició federada de rang semblant i que haja estat presentada en el seu
programa oficial de competició, o bé per problemes de salut o lesió certificada pel facultatiu.
L'incompliment de les obligacions establertes ocasionara la pérdua de l'ajuda.
5. Proced iment de presentació de les sol-licituds
5.1. El procediment de concessió de les ajudes sera de concurrencia competitiva, d'acord amb el
que s'estableix en els articles 17.3, 22 i 23.2 de la Llei general de subvencions .

5.2 Els interessats/interessades hauran d'emplenar la seua sol· licitud a través de la seu electrón ica
de la Universitat de Valencia, ENTREU [https ://entreu.uv.es]. A aq uest efecte, també es poden
presentar en qualsevol deis registres previstos en l'article 38 de la Llei 30/1992, de régim jurídic de
les adm inistracions públiques i del procediment adm inistratiu comú.
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A la sol·licitud s'haura d'adjuntar la documentació següent:
a.) Memoria amb els mérits esportius que haja obtingut durant la temporada 2017/2018, obtinguts
abans de la data límit de presentació de la sol· licitud, deis reco llits en el barem de la base 6. Els
resu ltats federats s'hauran d'acreditar mitjan9ant certificat de la federació esportiva corresponent, i
per als resu ltats universitaris nacionals no és necessaria certificació.
b.) Certificat de la federació espan yol a en el cas d'haver estat convocat perla selecció nacional per
a participar en la Universíada 2017 i/o Campionat del Món Univers itari 2016 que especifique el
resu ltat obtingut.
El Servei d'Educació Física comprovara d'ofici que cada sol· licitant ha estat matriculat en el curs
2017-2018 en la Universitat de Valencia, i que compleix els requisits académ ics exigits en aquesta
convocatoria.
5.3. El term ini de presentació de sol ·licituds i documentació comen9a a partir de l'endema de la

publicació de !'extracte d'aquesta con vocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV) i acaba el 12 d'octubre de 2018 .
5.4. En cas d'omissió o error en la presentació de la sol·licitud o de la documentació exigida en
aquestes bases, es requerira a l'interessat perqué esmene la fa lta en el termini de 1O dies amb la
prevenció que, si no fa l'esmena en aq uest termini, es tindra per desistida la seua petició. El
requeriment d'esmena es fa efectiu en el tauler d'anuncis, d'acord amb el que es disposa en la base

7.

6. Avaluació de les sol-licituds
6.1. L'órgan encarregat de la instrucció del procediment de concessió d'aquestes ajudes és el
Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de Valencia.
6.2. Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió formada per 1 membre de la
Fundació Trinidad Alfonso i 2 membres representants de la Universitat de Valencia.
6.3. En la valoració de les sol· licituds, es tindran en consideració els resu ltats esportius i l'exped ient

académ ic del curs 2017 /2018, en tés des de I' 1 de setembre del 2017 fins al 30 de setembre del
2018, d'acord amb els criteris següents:
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Si en algun deis campionats la inscripció és lliure, només es puntuara per les medalles (no
s'assignaran punts per participar) .
En campionats federats, els esportistes que aconseguisquen resultats en categories diferents de
!'absoluta, tindran una reducció del 20% en la puntuació assignada .
b) Rendiment academic [sobre un maxim del 55%)

S'obtindra per la fórmu la següent:
{Nota mitjana [1] + [(crédits superats [2] 1crédits del curs de la convocatoria)* 10]}
[1] Nota mitjana en exped ient académ ic del curs académic 2017-18. Entes des de 1'1 de
setembre de 2017 fins al 30 de setembre de 2018.
[2] Peral comput deis créd its superats en el període a qué es dirigeix la present convocatoria,
no es tind ran en compte els créd its reconeguts, convalid ats, o adaptats.
En cas d'empat entre dos o més aspirants al premi, la Comissió de Valoració tindra en cons ideració
l'exped ient académ ic per determinar la persona beneficiaria del premi. En cas de persistir l'empat,
es podran ten ir en cons ideració altres mérits add icionals que indiquen excel·léncia académica, com
haver obtingut major nombre de matricules d'honor, haver fet estades a l'estranger, practiques
externes, etc.
6.4. La Com issió Ava luadora remetra la proposta de la concess ió de les ajudes al Vicerectorat
d'Estud is de Grau i Po lítica Lingüística de la Universitat de Valencia, que, fent ús de les
competéncies delegades pel rector, conced ira les ajudes en el term ini de tres mesos comptadors a
partir de la data d'acabament de la presentació de les sol·licituds. La fa lta de publicació de la
concess ió en el term ini assenyalat suposara la desestimació de les sol·licituds.
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6.5. La re lació de les persones premiades es comunicara a les persones interessades a través de la

seu electrón ica de la Univers itat de Va lencia, ENTREU, i es fara pública en el tau ler oficial de la
Universitat de Valencia [http://tau ler.uv.es] i a la pagina web www.uv.es/sef
7 .- Notificacions

Totes les comun icac ions que hagen de rea litzar-se als interessats relacionats amb aquesta
convocatoria (notificac ions, requeriments, resolució, etc.), es rea litzaran en el tau ler oficial de la
Un ivers itat de Valencia [http://tau ler.ov.es] i en la pagina web www.uv.es/sef.
8.- Protecció de dades de caracter personal
8.1 .- Da des del responsable

Univers itat de Valencia Estudi Genera l
CIF: 04618001 D
Av. Blasco lbáñez 13
4601 O Valencia
lopd@uv.es
8.2.- Finalitats i base j uríd ica del tractament

En compliment del que es disposa en Reg lament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
de 27 d'abril de 2016 re latiu a la protecció de les persones físiques en allo que fa refere ncia al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres
personals subministrades en aquest procés s' incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat
de Valencia que correspong uen, amb la finalitat de gestionar i tram itar la sol·licitud de participació en
els premis d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novem bre, general de subvencions.
8.3.- Procedencia de les dades

La Universitat de Valencia únicament tracta ra 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 sol·licitud de participació en els prem is,
s' informa que se cediran les dades estrictament necessaries en els següents suposits i per a les
finalitats següents :
- A entitats financeres per al pagament deis imports deis premis conced its: Bankia SA.
- Publicac ió de la reso lució de concess ió en el tau ler oficial de la Un iversitat de Valencia.
Add iciona lment, a efecte informatiu, podra informar-se de la reso lució en pagines web allotjades sota
el dom ini oficial de la Un ivers itat de Valencia.
- Publicació deis beneficiaris, import i objecte de l'ajuda en el portal de transparencia de la Universitat
de Valencia (www.uv.es/transparencia) , en compliment del que s'estableix en l'article 8.1 a) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparenc ia, 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 transparencia, bon govern i participació ciutadana de la
Comunitat Valenciana .
- A la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment del que s'estableix en l'article
20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions .
8.5.- Termini de conservac ió de les dades

Les dades es conservaran i seran, si escau, cance l·lades d'acord amb els criteris següents :
A. Quant als concurrents als quals no es conced isca l'ajuda, les dades es conservaran durant els
períodes previstos en la leg islació adm inistrativa en garantía deis drets deis concurrents.
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B. Quant als concurrents als quals se' ls conced isca l'ajuda, les dades es conservaran durant tot el
període vinculat a la gestió de la convocatoria, s'incorporaran si escau a l'expedient de l'estudiant i es
conservaran amb fina litats d'acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol altre merit
academic relacionat.
8.6.- Drets

Les persones que proporcionen da des tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a
les seues dades personals, i la rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposarse'n al tractament, així com el dret a la portabi litat de les dades. Les persones interessades poden
exercir els seus drets d'accés, mitjan9ant l'enviament d'un correu electron ic dirigit a alopd@uv.es, des
d'adreces oficials de la Un ivers itat de Va lencia, o bé mitjan9ant escrit acompanyat de copia d'un
document d' identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol ·licitud, dirigit al delegat de
protecció de dades en la Un ivers itat de Va lencia.
8.7.-Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control
La Un iversitat de Va lencia, les seues fundac ions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al
RGPD, tenen habilitada una adre9a lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició
d'exercici de drets i reso lució am istosa de controversies en materia de protecció de dades de caracter
personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.
8.8.-Polítiques de privadesa de la Un iversitat de Valencia
Les polítiques de privadesa es poden consu ltar en thttp ://links.uv.es/qbf2qd6
9.- Recurs
Contra la resolució de concessió de les ajudes, que exhaureix la via adm inistrativa, es pot
interposar recurs potestatiu de repos ició, davant el mateix organ que ha dictat la resolució, en el
termini d'un mes comptador a partir de l'endema de la publicació, o bé directament recurs
contenciós admin istratiu davant els organs de la jurisdicció contenciós adm inistrativa de la
Comunitat Valenciana en el term ini de dos mesas a partir de l'endema de la publicació.
10.-Normas supletóries
Supletoriament sera 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 proced iment
adm inistratiu comú de les administracions públiques.

