Resolució de 2 de març de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es
convoca IV edició del premis de la Càtedra de Cooperatives Agroalimentàries de la Universitat
de Valencia al millor treball de Final de Grau, treball Final de Màster o Tesi Doctoral relacionat
amb aspectes jurídics, fiscals i/o comptables de Cooperatives Agroalimentàries i realitzat per
estudiants o graduats en universitats espanyoles en els últims tres cursos acadèmics. [Exp.
CAT22-05-66-01]

El vicerectorat 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 funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres
òrgans d'aquesta universitat,

RESOL
1.- Convocar la IV edició dels premis de la Càtedra de Cooperatives Agroalimentàries de la Universitat de València
al millor Treball final de grau (TFG), Treball Final de Màster (TFM) o Tesi Doctoral (TD) relacionat amb aspectes
jurídics, fiscals i/o comptables de Cooperatives Agroalimentàries i realitzat per estudiants o graduats en universitats
espanyoles en els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022.
2.- Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen en l’annex I i II.
3.- El premi es finança a càrrec del capítol VII del pressupost de la Universitat de València per a 2022, orgànica
3460060539, específica 20210694, per un import de 900 euros.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix
òrgan que l'ha dictada, dins del termini d'un mes a partir de l'endemà de publicar-se, o bé directament recurs
contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana,
dins del termini de dos mesos a partir de l'endemà de la seua publicació.

La Rectora, p.d.(DOGV 18/01/2021)

MARIA
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REAL|
GARCIA
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M. Dolores Real García
Vicerectora d'Innovació i Transferència

IV Premi Cátedra COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS (2022) [1 de 9]

ANNEX I. BASES DE LA IV EDICIÓ DELS PREMIS DE LA CÀTEDRA DE COOPERATIVES
AGROALIMENTÀRIES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AL MILLOR TREBALL FINAL
DE GRAU, TREBALL FINAL DE MÀSTER O TESI DOCTORAL RELACIONAT AMB
ASPECTES JURÍDICS, FISCALS I/O COMPTABLES DE COOPERATIVES
AGROALIMENTÀRIES I REALITZAT PER ESTUDIANTS O GRADUATS EN UNIVERSITATS
ESPANYOLES EN ELS ÚLTIMS TRES CURSOS ACADÈMICS.

1

OBJECTE

Constitueix l'objecte d'aquest concurs el premiar al millor treball acadèmic (Treball Fi de Grau (TFG),
Treball Fi de Màster (TFM) o tesi doctoral(TD)) relacionat amb aspectes jurídics, fiscals i/o comptables
de Cooperatives Agroalimentàries, realitzat per estudiants o graduats durant els cursos 2019-2020,
2020-2021 i 2021-2022, en Universitats espanyoles i que es presenten com a candidats a aquesta
convocatòria.
Aquest premi és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, per a la mateixa
finalitat.
La finalitat d'aquest premi és fomentar entre l'estudiantat universitari l'estudi d'aspectes jurídics,
fiscals i/o comptables aplicat al sector de les cooperatives agroalimentàries.

2

DESTINATARIS

Poden participar les i els estudiants o graduats i graduades en Universitats espanyoles que hagen
realitzat i defensat el seu Treball Fi de Grau (TFG), Treball Fi de Màster (TFM) o Tesi doctoral (TD) durant
els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, sobre aspectes jurídics, fiscals i/o comptables de
Cooperatives Agroalimentàries.
No podran presentar-se els guanyadors de les edicions anteriors d'aquests premis.

3 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari inclòs en l'annex II a través de la Seu
electrònica de la Universitat de València, fent ús del procediment de registre electrònic que es troba
accessible en https://links.uv.es/xz8ewug amb usuari i contrasenya de la Universitat de València, amb
registre previ en la seu o amb certificat electrònic digital.
Les sol·licituds hauran d'anar dirigides a Càtedres Institucionals i d'Empresa seguint la següent ruta:
“Tipus d'unitat” Serveis universitaris, generals i centrals; “Òrgan al qual es dirigeix” Servei de
Transferència i Innovació; “Tramitació desitjada” Gestions específiques de la unitat, Càtedres
Institucionals i d'empresa. En aquest enllaç es pot consultar una guia d'ajuda.
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Amb la sol·licitud s'haurà de presentar la següent documentació:
a)

Instància sol·licitant participar (Annex II).

b)

Còpia electrònica del Treball en format Adobe Acrobat (pdf).

c)

Certificació de la qualificació obtinguda en el Treball Fi de Grau, Treball Final de Màster o de la

Tesi Doctoral emesa pel centre responsable. Únicament es tindran en compte aquelles sol·licituds la
qualificació de les quals siga igual o superior a 8.
D'acord amb el que es desprén 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 final de grau,
final de màster o tesi doctoral a la Universitat de València no cal presentar la certificació acadèmica
oficial.
Tota documentació i candidatura que es presente fora del canal establit o amb posterioritat al termini
de finalització de presentació, no serà tinguda en compte. Igualment, si no compleix amb les
estipulacions recollides en aquestes bases, no serà acceptada i no participarà en el premi.
La documentació presentada, excepte la dels treballs guanyadors, serà esborrada i eliminada de les
Bases de dades de la Universitat de València una vegada entregat el premi i s'hagen complit els termes
per a la resolució dels possibles recursos.
El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació de l'extracte d'aquesta
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i estarà obert fins al 30 de juny de 2022.

4 ÒRGAN INSTRUCTOR, COMISSIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ
La tramitació del procediment de concessió d'aquestes ajudes correspon al Servei de Transferència i
Innovació de la Universitat de València.
El procediment de concessió es tramita en règim de concurrència competitiva d'acord amb la secció
primera, capítol II, títol X de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions.
L'avaluació de les candidatures serà duta a terme per un jurat format per: la Directora de la Càtedra de
Cooperatives Agroalimentàries, el Director General de Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya, i per
la Directora General del Treball Autònom, de l'Economia Social i de la Responsabilitat Social de les
Empreses del Ministeri de Treball i Economia social que podran delegar en una altra persona
pertanyent a la seua institució, departament o secció.
El jurat té la facultat d'interpretació i resolució de qualsevol circumstància no prevista en aquestes
bases per a un millor compliment de l'objectiu del Premi. La completa composició del jurat es publicarà
en la web de la Universitat de València.
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El jurat del premi valorarà els treballs presentats segons els següents criteris, sobre la base d'una
puntuació màxima de 10 punts:
- Interès dels Objectius i justificació de l'estudi: fins a 2 punts
- Organització, metodologia i rigor científic: fins a 2 punts
- Resultats i conclusions: validesa, desenvolupament i valor afegit: fins a 2 punts
- Adequació dels continguts al marc tant teòric com pràctic dels aspectes jurídics, fiscals o comptables
del cooperativisme agroalimentari: fins a 2 punts
- Possibilitat d'aplicació pràctica o desenvolupament pràctic del seu contingut: fins a 2 punts
Es podrà declarar deserta la convocatòria per incompliment de les condicions exigides en la mateixa o
perquè cap dels treballs presentats haja arribat al mínim de qualitat exigit.

5 RESOLUCIÓ
Segons el que s'estableix en l'article 25 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
el Vicerectorat d'Innovació i Transferència resoldrà les ajudes dins dels sis mesos següents a la data de
finalització de presentació de sol·licituds.
La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de notificació, en el Tauló oficial de la Universitat
de València https://tauler.uv.es
A més se li donarà difusió, incloent enllaços a la publicació del Tauló Oficial, en la pàgina web:
www.uv.es/catedres i en l'apartat “notícies” de la pàgina web de la Càtedra https://ir.uv.es/qie9rju
La resolució del premi es farà pública en un acte organitzat per la Càtedra de Cooperatives
Agroalimentàries al llarg de 2022 i serà publicada en la pàgina web de la Càtedra.
La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement, enteniment i acceptació de les
presents bases.

6 PREMI
El premi es finança a càrrec del capítol VII del pressupost de la Universitat de València per a 2022,
orgànica 3460060539, específica 20210694 per un import de 900 euros.
Consta en el respectiu expedient la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre les
obligacions de despesa que puguen derivar-se d'aquesta convocatòria.
S'estableix un únic premi per import de 900 euros.
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La Universitat de València, a través de la Càtedra de Cooperatives Agroalimentàries, es reservarà el
dret a publicar el TFG, TFM o TD premiada, o a facilitar la seua publicació en un mitjà de reconegut
prestigi acadèmic. Per a la publicació del treball serà necessari el consentiment exprés de l'interessat.
Aquest premi és compatible amb qualsevol altra mena d'ajuda tant públic com privada, exceptuant el
que s'estableix en la base primera
Al premi monetari se li aplicarà la retenció per IRPF que corresponga en funció de la normativa vigent.

7

PROCEDIMENT DE CONCESIÓ

El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, estant a càrrec de la
seua gestió el Servei de Transferència i Innovació de la Universitat de València. L'òrgan concedent serà
el Vicerectorat d'Innovació i Transferència de la Universitat de València.
El procediment de concessió serà el règim de concurrència competitiva d'acord amb la secció 1a del
capítol II de la llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de
subvencions.
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 s'estableix en l'article 25 de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

8

PUBLICIDAD

Les bases de la present convocatòria es publicaran en Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV),
així com també en el Tauló oficial de la Universitat de València https://tauler.uv.es i en la pàgina web
de càtedres de la Universitat de València http://www.uv.es/catedres, sense perjudici que puguen
publicar-se en altres mitjans que es consideren adequats, a efectes informatius.
La resolució de concessió i la resta d'actes relacionats amb aquest procediment es publicaran en el
Tauló oficial de la Universitat de València http://tauler.uv.es i en www.uv.es/catedres.

9

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, això 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
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Públic Instrumental i de Subvencions i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

10 RECURSOS
Contra la resolució de concessió d'aquests premis, que esgota la via administrativa, es podrà interposar
recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d'un mes
des de l'endemà a la seua publicació 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, comptats des de l'endemà a la seua publicació.

11 DATOS DE CÁRACTER PERSONAL
11.1.- Dades del Responsable
Universitat de València Estudi General
CIF: Q4618001D
Avda. Blasco Ibáñez 13
46010 Valencia
lopd@uv.es
11.2.- Finalitat 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 pel que fa 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, l'informem que les dades personals
subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València
que procedisquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el premi de
conformitat amb el que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
11.3.- Procedencia de les dades
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pel 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,
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.
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•

Publicació de la resolució de concessió en el tauló 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 de l'ajuda en el portal de transparència de la

Universitat de València 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 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 s'estableix en 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 següents criteris.
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 se'ls 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-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades
podran exercir els seus drets d'accés, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit
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, en el seu 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, 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.
11.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València.
Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qbf2qd6
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Exp.

ANNEX II

1

DADES IDENTIFICATIVES

Nom i cognoms
Telèfon

Adreça electrònica
És necessari adjuntar amb aquesta sol·licitud:
•
•

1 còpia escrita del treball final de grau, final de màster o tesi doctoral amb el vistiplau i signatura del tutor en la portada,
i /o còpia electrònica del treball en format Adobe Acrobat (.pdf).
Certificació de la qualificació obtinguda en el TFG, TFM o de la TD emesa pel centre responsable. (Quedaran exclosos
d'aquesta exigència els alumnes que hagen presentat i defensat els seus treballs a la Universitat de València.)

Data i signatura

Destinació:
Càtedra Cooperatives Agroalimentàries - Departament de Dret Financer i Història del Dret –
Facultat de Dret

2

LOPD

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 s’estableix en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
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 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 en la Universitat de València, Edif. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, VALÈNCIA 46010, lopd@uv.es
Per a més informació respecte al tractament, poden consultar-se les bases reguladores de la IV Edició dels premis de la Càtedra de Cooperatives
Agroalimentàries de la Universitat de València al millor treball de final de grau, treball de final de màster o tesi doctoral relacionat amb aspectes
jurídics, fiscals i/o comptables de cooperatives agroalimentàries i realitzat per estudiants o graduats en universitats espanyoles durant els cursos
2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022.
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