RESOLUCIÓ DE 08 DE JULIOL 2021, DE LA VICERECTORA D’INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA, PER
LA QUAL ES CONVOCA LA II EDICIÓ DELS PREMIS CÀTEDRA DEL BALONCESTO L’ALQUERIA DEL
BASKET DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ALS MILLORS TREBALLS DE FI DE GRAU
RELACIONATS AMB EL BÀSQUET [Exp. CAT21-05-78-01]

La Vicerectora d'Innovació i Transferència 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 del 18 de gener de 2021), per la qual s'aprova la delegació de competències en els
vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d'aquesta Universitat,

RESOL
1.- Convocar la II edició dels premis Càtedra del Baloncesto l’Alqueria del Basket de la Universitat
de València als millors Treballs de Fi de Grau relacionats amb el bàsquet.
2.- Aquesta convocatòria es regirà per les bases que es publiquen en l’annex I i II.
3.- Els Premis es financen a càrrec del pressupost de la Càtedra de Baloncesto l’Alqueria del
Basket de la Universitat de València per a l’any 2021, orgànica 9290161637 i específica
20190752, per un import de 1.100 euros.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició en el termini d’un mes des del dia següent a la seua publicació, davant
el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu
davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el
termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la seua publicació.

La Vicerectora d’Innovació i Transferència
(Per delegació de la rectora, DOGV 18/01/2021)
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M. Dolores Real García
València, juliol de 2021

ANNEX I BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA II EDICIÓ DELS PREMIS
CÀTEDRA DE BALONCESTO L’ALQUERIA DEL BASKET DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ALS MILLORS TREBALLS DE FI DE GRAU RELACIONATS AMB EL BÀSQUET

1.- OBJECTE
La Universitat de València, a través de la Càtedra de Baloncesto l’Alqueria del BasketUniversitat de València, convoca la II Edició dels Premis de la Càtedra de 2021 als millors
Treballs de Fi de Grau(TFG) del curs 2020/21, el contingut dels quals estiga orientat en
la temàtica del bàsquet, realitzat des de qualsevol àrea de coneixement.
La finalitat del premi és fomentar entre l'estudiantat universitari l'estudi de qualsevol
aspecte referit al bàsquet.

2.-.DESTINATARIS
Podran presentar-se als Premis Càtedra de Baloncesto l’Alqueria del Basket-Universitat
de València, els i les estudiants de qualsevol titulació oficial de les Universitats Públiques
Espanyoles que hagen realitzat i aprovat el seu Treball de Fi de Grau sobre un tema
relacionat amb el bàsquet durant el curs 2020-2021.

3.-.PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de
l’extracte d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i
es tancarà el 20 de setembre de 2021. Els i les aspirants hauran d'aportar certificació de
la qualificació obtinguda emesa pel centre responsable. D'acord amb el que es desprèn
de l'article 53.1.d) de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, si els candidats han aprovat els seus treballs de final de grau
a la Universitat de València no cal presentar la documentació anterior que ja estiga en
els arxius de la nostra Universitat.
Es remetrà a la Càtedra de Baloncesto l’Alqueria del Basket de la Universitat de València
(director de la Càtedra) còpia en format electrònic de la versió final del treball en
valencià o castellà o en qualsevol altre idioma que, per les característiques de la
titulació, poguera ser exigit en els Treballs de Fi de Grau . En cas d’elaborar-se en un
altre idioma, s’ha d’adjuntar-ne un resum en valencià o castellà.

El formulari de sol·licitud (annex II) estarà disponible en la pàgina web de la Facultat de
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat de València
http://www.uv.es/fcafe
Les sol·licituds s’han de presentar en el registre general de la Universitat de València
(Edifici Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València) o en qualsevol dels seus registres
auxiliars. També es poden presentar, a aquest efecte, en qualsevol de les formes que
preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
A l’efecte de compliment de termini es té en compte la data i hora de presentació per
registre d’entrada.
Amb la sol·licitud (annex II) s'ha de presentar la documentació següent:
• Còpia escrita del Treball Fi de Grau
• Una còpia electrònica (USB, CD) del Treball en format Word (*docx)
• Certificació de la qualificació obtinguda en el treball Fi de Grau emesa pel Centre
Responsable (No serà necessari per a aquells estudiants que ho hagen cursat en la
Universitat de València)
S’han d’adreçar a:
Càtedra de Baloncesto l’Alqueria del Basket
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i ’Esport
C/ Gascó Oliag, 3
46010, València
Tel.: +34 963864340
Fax: +34 963864355
A/A Director de la càtedra
Si la documentació aportada està incompleta, en compliment de l’article 68 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es requerirà al sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, complete
la documentació o esmene les deficiències amb advertiment que, si no ho fa, implicarà
el desistiment de la sol·licitud.
No es tindran en compte les sol·licituds que no completen correctament el procés de
presentació establert.

4.-.ÒRGAN INSTRUCTOR, COMISSIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’òrgan instructor d’aquesta convocatòria és el Servei de Transferència i Innovació de la
Universitat de València.
Els Treballs seran avaluats per una comissió formada per la direcció de la Càtedra de
Baloncesto l’Alqueria del Basket de la Universitat de València, un representant de la
Comissió Mixta de la Càtedra, un representant de la Fundació Valencia Bàsquet 2000
Fundació de la CV i dos professors o professores de la Universitat de València, nomenats
per la direcció de la Càtedra que pertanyen a àrees de coneixement relacionades amb
la temàtica dels Treballs presentats a la convocatòria. La comissió podrà realitzar les
consultes que calga a experts tant acadèmics com del món social o de l'empresa per a
una adequada valoració dels treballs. Els membres de la comissió no podran avalar
estudiants candidats o candidates al premi i tampoc ser director del mateix.
Criteris d'avaluació. Una vegada verificat el compliment dels aspectes formals
(estructura, presentació, redacció i correcció lingüística), els criteris aplicats per a
l'avaluació seran els següents:
• 25%: Rigor i tractament científic en el desenvolupament del treball
• 25%: Originalitat/creativitat de la temàtica, del plantejament i de la metodologia
emprada
• 15%: Complexitat de la temàtica
• 15%: Coherència, rigor i grau d'elaboració de les conclusions presentades
• 10%: Referències documentals
• 10%: Aspectes formals

5.-.RESOLUCIÓ
L'òrgan competent per a la resolució de la convocatòria serà el vicerectorat d'Innovació
i Transferència.
La resolució de concessió es farà en el termini màxim de sis mesos des de la publicació
de la convocatòria en el DOGV, segons el que estableix l’article 25 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i es publicarà, amb efectes de notificació, en
el tauler oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es]. A més, se li donarà

difusió, incloent enllaços a la publicació del tauler oficial, en la pàgina web:
www.uv.es/catedres.
La resolució dels Premis contindrà la puntuació de manera individualitzada per criteris,
assignada als sol·licitants.
El resultat del concurs es farà públic en la pàgina web de la Facultat de Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat de València (http://www.uv.es/fcafe) i els
premis és lliuraran en un acte públic que es convocarà a aquest efecte si les condicions
o permeten.
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 la Generalitat, d’Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

6.-.PREMIS
Consta en el respectiu expedient la consignació pressupostària adequada i suficient per
atendre les obligacions de despesa que puguen derivar-se d'aquesta convocatòria.
Els Premis es financen a càrrec del capítol VII del pressupost de la Càtedra de Baloncesto
l’Alqueria del Basket de la Universitat de València, orgànica 9290161637 i específica
20190752, per un import de 1.100 euros.
S'atorgaran els següents premis:
Primer Premi: dotat amb 600 €
Segon Premi: dotat amb 300 €
1 Accèssit: dotat amb 200 €
A tots els premis se'ls aplicarà la retenció per IRPF que correspongui en funció de la
normativa vigent.
Els tutors/as o directors/es dels Treballs premiats rebran un certificat acreditatiu per
part de la Càtedra en reconeixement a la seua tasca docent.
6.1.Obligacions dels premiats
En el moment d'acceptar i obtenir la condició de premiat, el o l'estudiant haurà de signar
un document d'acceptació del premi mitjançant el qual:
- Cedeix a la Càtedra de Baloncesto l’Alqueria del Basket de la Universitat de València
sense límit de temps, el dret a publicar el treball o difondre-ho públicament per

qualsevol mitjà de comunicació, inclòs Internet. (En qualsevol cas s'ha d'indicar el nom
de l'autor), sent aplicable el que es disposa per a la transmissió de drets en els articles
43 i següents del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial decret
Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.
- Es compromet a esmentar explícitament el premi concedit per la Càtedra de
Baloncesto l’Alqueria del Basket de la Universitat de València en qualsevol activitat de
difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en els quals aparega el
Treball premiat.
6.2.Altres consideracions
Els premiats podran incorporar-se en el futur a les activitats de la Càtedra com a
col·laboradors en quantes accions guarden relació amb l'objecte del treball premiat.
6.3.Publicitat
La convocatòria, la resolució de concessió i la resta d’actes relacionats amb aquest
procediment es publicaran en el Tauler oficial de la Universitat de València
[http://tauler.uv.es].
6.4.Compatibilitat
Aquest premis són compatibles amb qualsevol ajuda pública o privada.

7.-.DADES DE CARÀCTER PERSONAL
7.1.- Dades del responsable
Universitat de València Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez 13
46010 València
lopd@uv.es
7.2.- Finalitats i base jurídica del tractament
En compliment del que es disposa en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de
drets digitals, us informem que les dades personals subministrades en aquest procés
s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que siguen
procedents, amb la finalitat de gestionar i 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.
7.3.- Procedència de les dades
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant.
7.4.- 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, s’informa que se cediran les dades estrictament necessàries en els següents
suposats 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, podrà informar-se de la resolució en pàgines web
allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València.
- Publicació dels beneficiaris, import i objecte del premi en el portal de transparència de
la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment del 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.
- 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.
7.5.- 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 a qui 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 a qui 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.
7.6. 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, o la limitació
del seu tractament, o a oposar-se’n al tractament, així com el dret a la portabilitat de les
dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets d’accés, mitjançant
l’enviament d’un correu electrònic dirigit a uvcatedres@uv.es , des d’adreces oficials de
la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un document

d’identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al delegat de
Protecció de Dades a la Universitat de València.
7.7 Dret a 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 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.
7.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València
Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qbf2qd6
8.-.LEGISLACIÓ APLICABLE
Tot allò que no preveu la present convocatòria s’ha d'interpretar d’acord amb la
legislació aplicable a les ajudes i altres aportacions dineràries sense contraprestació
realitzades pels ens pertanyents al sector públic de la Comunitat Valenciana, açò és, Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 9/2008, de 3 de juliol, que
modifica la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions de la Comunitat Valenciana, i
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions.

9.-.RECURSOS
Contra la resolució de concessió dels premis es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seua 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
seua publicació.

Exp.

ANNEX II

1

DADES IDENTIFICATIVES

Nom i cognoms
Adreça
Adreça electrònica

Telèfon

Títol del TFG:
Nom i cognoms del tutor/a del TFG:
Data de defensa:
Qualificació:

Data i signatura

Destinació:
Càtedra de Baloncesto l’Alqueria del Basket de la Universitat de València C/ Gascó Oliag, 3
46010, València
A/A Director de la càtedra

2

LOPD

Les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que siguen
procedents amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003 de 17 de novembre General
de Subvencions.
Les persones que proporcionen les seues dades 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 oposar-se a aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones
interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a uvcatedres@uv.es, des d’adreces oficials de la
Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si és el cas, documentació acreditativa de la
sol·licitud, dirigit al delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València, Edif. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, València, 46010, lopd@uv.es.
Per a més informació sobre el tractament, podeu consultar les bases sobre la convocatòria de la II Edició dels Premis: “Càtedra del Bàsquet l'Alqueria
del Bàsquet”, de la Universitat de València als millors treballs de fi de grau relacionats amb el Bàsquet.

