Resolució de 13 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València , per la
qual es convoca la V edició dels Premis Càtedra DEBLANC als millors treballs de final
de grau/ final de màster relacionats amb metodologies estadístiques, econòmiques i
d’aprenentatge automàtic per a la detecció de delictes financers i blanqueig de
capitals. [Exp. CAT22-05-62-01]
El Vicerectorat d’Innovació i Transferència de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li
confereix la resolució de 4 d’abril de 2022, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV del 11 d’abril
de 2022), 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 V edició dels Premis Càtedra DEBLANC de la Universitat de València al millor treball de final
de grau/final de màster relacionat amb METODOLOGIES ESTADÍSTIQUES, ECONÒMIQUES I
D’APRENENTATGE AUTOMÀTIC PER A LA DETECCIÓ DE DELICTES FINANCERS I BLANQUEIG DE CAPITALS.
2. Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen en l’annex I.
3. Aquests premis es financen amb càrrec al pressupost 2022 de la Càtedra DEBLANC de la Universitat de
València, orgànica 3050461616 i específica 20180211, per un import de 600 euros.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició,
davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins del termini d’un mes a partir de l’endemà de la seua
notificació, o bé directament un 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 notificació.
La Rectora, p.d.(DOGV 11/04/2022)
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ANNEX I BASES DE LA IV EDICIÓ DELS PREMIS CÀTEDRA DEBLANC DE LA UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA ALS MILLORS TREBALLS DE FINAL DE GRAU/FINAL DE MÀSTER
RELACIONATS AMB METODOLOGIES ESTADÍSTIQUES, ECONÒMIQUES I
D’APRENENTATGE AUTOMÀTIC PER A LA DETECCIÓ DE DELICTES FINANCERS I
BLANQUEIG DE CAPITALS
1.

OBJECTE
La Universitat de València, per mitjà de la Càtedra DEBLANC–Universitat de València, convoca la V
edició de Premis de la Càtedra DEBLANC 2022 al millor treball de final de grau o final de màster, el
contingut dels quals estiga orientat en la temàtica de METODOLOGIES ESTADÍSTIQUES,
ECONÒMIQUES I D’APRENENTATGE AUTOMÀTIC PER A LA DETECCIÓ DE DELICTES FINANCERS I
BLANQUEIG DE CAPITALS realitzat des de qualsevol àrea de coneixement i defensat en qualsevol de
les universitats de la Comunitat Valenciana durant els cursos 2020/21 i 2021/22. La seua finalitat és
potenciar l’estudi d’aquestes disciplines per part dels estudiants de grau i màster a les universitats
valencianes, així com la divulgació d’aquests.

2

PERSONES DESTINATÀRIES
Es poden presentar als Premis Càtedra DEBLANC–Universitat de València els estudiants i titulats de
qualsevol titulació oficial de les universitats valencianes que hagen fet el seu treball de final de grau o
de màster sobre un tema relacionat amb les METODOLOGIES ESTADÍSTIQUES, ECONÒMIQUES I
D’APRENENTATGE AUTOMÀTIC PER A LA DETECCIÓ DE DELICTES FINANCERS I BLANQUEIG DE
CAPITALS.

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/Z1KeP9Y amb usuari i contrasenya de la Universitat de València, amb
registre previ en la seu o amb certificat electrònic digital.
Les sol·licituds han d’anar dirigides a Càtedres Institucionals i d’Empresa seguint la ruta següent:
“Tipus d’unitat” serveis universitaris, generals i centrals; “Òrgan a què s’adreça” 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.
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà a la publicació de l'extracte d'aquesta
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) fins al 15 de setembre de 2022.

V Premis Càtedra DEBLANC (2021) [2 de 8]

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud:
• Treball final de grau o final de màster en format Word (.DOCX) o Adobe Acrobat (.PDF).
• Certificació de la qualificació obtinguda en el treball final de grau o treball final de màster emesa pel
centre responsable. Queden exclosos d’aquesta exigència els estudiants que han presentat i defensat
els seus treballs a la Universitat de València.
• Sol·licitud (annex II).

4

ÒRGAN INSTRUCTOR, COMISSIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ
La tramitació del procediment de concessió d’aquestes ajudes és a càrrec del Servei de Transferència
i Innovació de la Universitat de València. L’òrgan competent per a la resolució de la convocatòria és el
Vicerectorat d’Innovació i Transferència.
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.
Una comissió paritària designada per la direcció de la Càtedra, formada per la pròpia direcció de la
Càtedra DEBLANC de la Universitat de València i per 2 professors/es de la Universitat de València que
pertanguen a àrees de coneixement relacionades amb la temàtica dels Treballs presentats a la
convocatòria, avaluarà els treballs presentats atenent els criteris que s'estableixen en aquestes bases
i farà la proposta de concessió del premi a la Vicerectora d'Innovació i Transferència.
La comissió pot realitzar les consultes que siguen oportunes 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 poden
avalar estudiants candidats o candidates al premi i tampoc ser-ne directors.
Criteris d’avaluació. Una vegada verificat el compliment dels aspectes formals (estructura,
presentació, redacció i correcció lingüística), els criteris aplicats per a l’avaluació del treballs presentats
són els que segueixen:
• 25%: Rigor i tractament científic en el desenvolupament del treball.
• 25%: Originalitat/creativitat de la temàtica, del plantejament i de la metodologia utilitzada.
• 15%: Complexitat de la temàtica.
• 15%: Coherència, rigor i grau d’elaboració de les conclusions presentades.
• 10%: Referències documentals.
• 10%: Aspectes formals.
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5

RESOLUCIÓ
El vicerectorat d’Innovació i Transferència resoldrà les ajudes dins dels sis mesos següents a la
publicació de la convocatòria en el DOGV.
La resolució de concessió del premi contindrà el nom de la persona a la qual se li concedeix el premi i
una relació de la resta de sol·licitants amb indicació de la puntuació individualitzada obtinguda després
de l'avaluació dels treballs seguint els criteris establits en la base 4.
El resultat del concurs es farà públic en el tauler oficial de la Universitat de València
[https://tauler.uv.es].
El premi es lliurarà en un acte públic convocat a aquest efecte.

6

PREMI
El premi per al candidat o candidata es finança amb càrrec al pressupost de la Càtedra DEBLANC de la
Universitat de València, orgànica 3050461616 i específica 20180211, per un import de 600 euros.
Es concedirà un únic premi de 600 euros.
Al premi concedit se li aplicarà la retenció per IRPF que corresponga en funció de la normativa vigent.
Els tutors/as i/o directors/as del Treball premiat rebran un certificat acreditatiu per part de la Càtedra
en reconeixement a la seua labor docent.

7

OBLIGACIONS DE LES PERSONES PREMIADES
En el moment d’acceptar i obtenir la condició de premiat/ada, el o la candidata ha de signar un
document d’acceptació del premi mitjançant el qual:
-

Cedeix a la Càtedra DEBLANC de la Universitat de València, sense límit de temps, el dret a
publicar el treball i/o difondre’l públicament per qualsevol mitjà de comunicació, incloent-hi
internet (en tot cas, se n’ha d’indicar l’autoria), d’acord amb el que disposen per a la
transmissió de drets 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 DEBLANC de la
Universitat de València en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació,
congressos, etc.) en què aparega el treball premiat.

V Premis Càtedra DEBLANC (2021) [4 de 8]

8

ALTRES CONSIDERACIONS
Les persones premiades es poden incorporar més endavant a les activitats de la Càtedra com a
col·laboradores en totes aquelles accions que guarden relació amb l’objecte del treball premiat.

9

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] i en
www.uv.es/catedres

10

COMPATIBILITAT
Aquests premis són compatibles amb qualsevol ajuda pública o privada.

11

LEGISLACIÓ APLICABLE
Tot allò que no preveu aquest 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, és a dir, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; la Llei 9/2008, de 3 de juliol, que modifica la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de
fundacions de la Comunitat Valenciana, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda
pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

12

RECURSOS
Contra la resolució de concessió d’aquesta ajuda, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes des de l’endemà de 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, comptats des de l’endemà de la seua publicació.

13

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

13.1. Dades del responsable

Universitat de València–Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez 13
46010 València
lopd@uv.es
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13.2. 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, a fi 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.
13.3. Procedència de les dades
La Universitat de València només tractarà les dades proporcionades per la persona sol·licitant.
13.4. 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 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, es pot informar de la resolució en pàgines web
allotjades en el domini oficial de la Universitat de València.

•

Publicació dels noms de les persones beneficiàries, l’import i l’objecte de l’ajuda en el portal
de transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), d’acord amb el que
estableixen 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 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), segons el que estableix l’article 20 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13.5. 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 se’ls 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.
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13.6. Drets
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a
les seues dades personals, i a rectificar-les o suprimir-les, o a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi,
així com el dret a la seua portabilitat. Les persones interessades poden exercir els seus drets d’accés,
mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a uvcatedres@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 escau, de la documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al delegat de Protecció
de Dades a la Universitat de València.
13.7. 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 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.
13.8. Polítiques de privacitat de la Universitat de València
Les nostres polítiques de privacitat es poden consultar en http://links.uv.es/qbf2qd6
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Exp.
ANNEX II

1

DADES IDENTIFICATIVES

Nom i cognoms
Telèfon

Adreça electrònica

L’admissió en la convocatòria als premis Càtedra de DEBLANC als millors TFG/TFM relacionats amb METODOLOGIES
ESTADÍSTIQUES, ECONÒMIQUES I D’APRENENTATGE AUTOMÀTIC PER A LA DETECCIÓ DE DELICTES FINANCERS I BLANQUEIG DE
CAPITALS.
Títol del treball:
Tipus de treball:
Treball de final de grau
Treball de final de màster

Nom i cognoms del tutor o la tutora del treball:
Data de defensa:
Qualificació:
Cal adjuntar a aquesta sol·licitud:

• El treball final de grau o de final de màster en format Word (.DOCX) o Adobe Acrobat (.PDF)
• Un certificat de la qualificació obtinguda en el TFG o TFM emès pel centre responsable. Queden exclosos d’aquesta
exigència els estudiants que hagen presentat i defensat els treballs a la Universitat de València.
Data i signatura

Destinació: Càtedra Finances Internacionals Banco Santander Universitat de València
Departament de Finances Empresarials – Facultat d’Economia

2

LOPD
Les dades personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de
València escaients a fi de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en l’ajuda d’acord amb el que estableix 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 a rectificar-les o suprimir-les, o a limitar-ne el seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la seua
portabilitat. Les persones interessades poden exercir els seus drets d’accés mitjançant l’enviament d’un correu electrònic
adreçat a catedres@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 escau, de la documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al delegat de Protecció
de Dades a la Universitat de València (edifici del Rectorat, avinguda de Blasco Ibáñez, 13, VALÈNCIA–46010, lopd@uv.es.
Per a més informació sobre el tractament, es poden consultar les bases reguladores de les ajudes de la Universitat de
València per mitjà de la Càtedra Deblanc de la Universitat de València als millors TFG/TFM relacionats amb metodologies
estadístiques, econòmiques i d’aprenentatge automàtic per a la detecció de delictes financers i blanqueig de capitals.
realitzat des de qualsevol àrea de coneixement i defensat en qualsevol de les universitats de la Comunitat Valenciana
durant els cursos 2021/21 i 2021/22.
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