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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 en valencià o en anglès pels estudiants de
la Universitat de València matriculats en el TFG o TFM en el curs 2016-2017.
1.3. La participació en els premis només es pot sol·licitar una vegada elaborat i
dipositat 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. 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 llengua anglesa.

2. Dotació econòmica
2.1. S'atorga un total de cinc premis, cadascun dotat amb 500 euros, dels quals cal
descomptar el percentatge corresponent d'IRPF. S’atorguen tres premis a
treballs realitzats en valencià i dos als fets en anglès. Si la comissió avaluadora
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 100 euros quan així ho recomane la
qualitat i la quantitat dels treballs presentats, amb una dotació màxima global
de 500 euros.
2.3. Tant els premis com els accèssits poden quedar deserts, quan així ho
recomane la falta de qualitat o la quantitat dels treballs presentats.

3. Sol·licituds
3.1. La sol·licitud de participació en els premis s’ha de presentar, preferentment,
per
mitjà
del
formulari
web
que
es
publicarà
en
l’adreça
www.uv.es/spl/premisgomezfont , sense perjudici que es puga presentar en
qualsevol dels registres de la Universitat de València o en els registres
previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, i pels articles en vigor, si escau, de la Llei
30/1992.
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 justificant de dipòsit o de la sol·licitud de defensa i avaluació del
TFG/TFM, presentada a través de la Seu Electrònica o de la Secretaria, en
què conste el títol del treball i la data del registrament.
3.3. Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment entre l’endemà de la
publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i el
31 d'octubre de 2017.
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. Una comissió avaluadora, formada pel director del Servei de Política Lingüística
o persona que delegue i dos tècnics del Servei, 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 tècniques del treball de recerca. Té un valor màxim del 10%.
c) L’extensió del treball. Té un valor màxim del 10%.
d) El contingut del treball. Té un valor màxim del 10%.

5. Resolució i pagament
5.1. La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística resol la concessió dels
premis i, si escau, dels accèssits.
5.2. Contra la resolució, que es farà pública el 30 de novembre de 2017, 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 bancària. Per aquest motiu, els
premiats han d’enviar al Servei de Política Lingüística la fitxa de pagaments a
tercers en el termini de 15 dies a comptar des de l’endemà de la publicació del
resultat. La fitxa és accessible des de la pàgina web www.spluv.es/tercers.
6. Publicitat
6.1. Tots els actes relacionats amb la present convocatòria es publicaran en el
tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València.
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. Tractament de dades personals
Les dades personals subministrades s’incorporaran a les bases de dades que siguen
procedents en funció del contingut de la seua petició, totes les quals de titularitat
de la Universitat de València per a la gestió i la tramitació de les sol·licituds. Els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament es podran exercir
davant ENTREU-Servei d’Informàtica (carrer d’Amadeu de Savoia, 4, 46010
València) mitjançant sol·licitud per escrit a què cal adjuntar un document
d’identificació.
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Rafael Castelló Cogollos, director del Servei de Política Lingüística o persona
que delegue
Secretari
Francesc Esteve i Gómez, cap de l’Àrea de Recursos Lingüístics del Servei de
Política Lingüística
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