RESOLUCIÓ DE 17 DE MAIG, DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER
LA QUAL ES CONVOCA EL DIVUITÈ PREMI DEMETRIO RIBES [Exp. CAT22-05-02-01]

La vicerectora d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que
li confereix la resolució de 4 de abril de 2022, de la rectora de la Universitat de València (DOGV de
11de abril de 2022) per la qual es deleguen determinades competències en els vicerectorats, la
Secretaria General, la Gerència i altres òrgans d’aquesta universitat,

RESOL

1.- Convocar el Divuitè Premi Demetrio Ribes Universitat de València.
2.- Aquesta convocatòria es regirà per les bases que es publiquen en els Annexos I i II.
3. 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 IV del pressupost de la Universitat de València per a 2022, orgànica 1040461006 i clau
específica 20170320, per un import total de 6.000 euros.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua notificació, 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 notificació.
La rectora, p.d. (DOGV 11/04/2022)
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Rosa Maria Donat Beneito
Vicerrectora de Innovación y Transferencia
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ANNEX I. BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL DIVUITÈ PREMI DEMETRIO RIBES DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
1. OBJECTE
En el marc de les actuacions realitzades per la Càtedra Demetrio Ribes, es convoca el Divuitè Premi
Demetrio Ribes dirigit a premiar el millor treball de recerca relacionat amb la història del transport, la
història de les obres públiques, patrimoni de l’enginyeria civil o història de l’ordenació territorial,
presentat per diplomats, llicenciats o doctors, graduats i postgraduats de qualsevol disciplina
acadèmica.
La finalitat d’aquest premi és promoure l’estudi de la història de l’obra pública, el transport, les
comunicacions, el patrimoni de l’enginyeria civil i la vertebració del territori, així com la divulgació de
les obres premiades en el context universitari i en la societat en general.

2. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió és el règim de concurrència competitiva, d’acord amb la secció 1a del
capítol II del títol X 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 estableix l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

3. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS Y 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.
Amb la sol·licitud s'haurà de presentar la següent documentació:
-Instància sol·licitant participar (Annex II).
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-Currículum breu de l'autor i fotografia del mateix amb bona resolució amb la finalitat de ser utilitzat
en el cas que resulte guanyador o finalista i es publique l'obra.
-Fotocòpia del N.I.F. (espanyols)/ N.I.E. (estrangers amb residència a Espanya); o del document
nacional que acredite la seua identitat (resta d'estrangers).
-Còpia electrònica del treball en Word o Open Office y en PDF i les fotografies incloses en el treball,
acompanyades d'un document amb el llistat dels peus de foto corresponents.
-Certificació de la qualificació obtinguda en el *TFG, *TFM o de la *TD remesa pel centre responsable.
(Quedaran exclosos d'aquesta exigència els alumnes que hagen presentat i defensat els seus treballs
a la Universitat de València.)
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 el seu treball final de grau, final
de màster o tesi doctoral a la Universitat de València no hauran de 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.

4. TERMINI
El termini per presentar els treballs és el comprès entre l’endemà de la publicació de la convocatòria
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i el 7 de setembre de 2022, i aquesta és la data límit.

5. ÒRGAN INSTRUCTOR, COMISSIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ
5.-1 Per a la instrucció d’aquest procediment és competent Servei de Transfèrencia i Innovació
L’òrgan concedent és el Vicerectorat d’Innovació i Transferència.
5.-2 Criteris d’avaluació
A fi d’una ponderació objectiva dels treballs, el jurat té en compte els criteris següents:
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- Singularitat de la recerca i de la informació aportada dins dels temes d’estudi que recull aquesta
convocatòria (50%).
- Claredat expositiva, estructura del text. (30%).
- Metodologia utilitzada i exposició clara d’aquesta (20%).
Les incidències i resolucions que es deriven de la tramitació d’aquesta convocatòria es publicaran en
el tauler oficial de la Universitat 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

www.catedrademetrioribes.com.
La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement, enteniment i acceptació de les
presents bases.

6. PARTICIPANTS
Poden optar a aquest premi diplomats, llicenciats o doctors, graduats i postgraduats de qualsevol
disciplina acadèmica que presenten un treball de recerca que complisca els requisits de la base 6.
-Els guanyadors d’edicions anteriors no poden presentar-se novament al premi fins passat un termini
de deu anys.

7.REQUISITS DELS TREBALLS
Els treballs han de cumplir amb els requisits següents:
-Ha de tractar-se d’una recerca inèdita.
-Versarà sobre un tema d’investigació relacionat amb algun dels següents temes generals d’àmbit
nacional: història del transport (terrestre, aeri, marítim), història de les obres públiques, patrimoni de
l’enginyeria civil, història de l’ordenació territorial.
Els textos poden estar escrits en valencià o en castellà.
Han de ser originals i inèdits i no poden haver estat presentats en convocatòries anteriors ni ser
presentats simultàniament a altres concursos.
La seua extensió no ha de superar els 250 fulls, i la mínima és de 200, en format Din-A4, amb marges
superiors i inferiors, dret i esquerre de 2,5 cm, interlineat 1,5 cm, utilitzant una lletra tipus Times New
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Roman grandària 12 o equivalent. En aquesta extensió no s’inclou l’índex, la bibliografia, les notes i
il·lustracions que el treball requerisca.
Es presentarà còpia del treball en Word o Open Office y en PDF, i les fotografies incloses en el treball,
acompanyades d'un document amb el llistat dels peus de foto corresponents.
Aquest material serà utilitzat en cas que el treball resulte guanyador i es publique.

8. JURAT
Els treballs seran avaluats per una comissió formada per un jurat nomenat per la Universitat de
València a través de la vicerectora d’Innovació i Transferència. Per a la seua designació col.laborarà la
secretària autonòmica de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, el director
de la Càtedra Demetrio Ribes i la seua directora honorífica. Els seus integrants es publicaran en un
annex a la convocatòria, després de la resolució de la vicerectora. En el cas que un membre del jurat
mantinga algun tipus de relació que siga causa d’abstenció, recollides en l’art. 23 de la Llei 40/2015
d’1 d’octubre, amb algun / alguns concursants, s’abstindrà de participar en l’avaluació del o dels
treballs.
La decisió del jurat s’adopta per majoria simple i ha d’elevar la proposta de concessió dels premis a la
vicerectora d’Innovació i Transferència i al secretari autonòmic de la Conselleria de Política Territorial,
Obres Públiques i Mobilitat. La vicerectora d'Innovació i Transferència resoldrà la concessió dels
premis en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el DOGV.
La resolució dels premis contindrà la puntuació assignada als sol·licitants.
La resolució de concessió 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, a la pàgina web : www.uv.es/catedres i a la pàgina web de la Càtedra Demetrio Ribes.

9. RECURSOS
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, cap interposar potestativament recurs
de reposició, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació o publicació davant el
mateix òrgan que el va atorgar, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos
mesos, comptats des de l’endemà de la notificació o publicació, davant els òrgans de la jurisdicció
contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana.
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10. PREMI
Consta en l’expedient respectiu la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre les
obligacions de despesa que puguen derivar-se d’aquesta convocatòria.
El premi es finança a càrrec del pressupost de la Universitat de València per a 2022, orgànica
1040461006 i específica 20170320, per un import de 6.000 euros.
S'atorgarà un únic premi de 6.000€ al participant guanyador que serà indivisible.
La convocatòria podrà ser declarada deserta.
La quantitat abonada com a premi està subjecta a les retencions legalment establertes d’acord amb
la legislació fiscal.
La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació pel guanyador de la publicació del treball
premiat. La decisió final sobre la seua publicació recau sobre la Càtedra Demetrio Ribes, que haurà de
determinar les característiques de la seua edició com a part de la col·lecció «Premis d’Investigació
Demetrio Ribes». L’autor/a o autors/res, es comprometen a ajustar el treball presentat a la normativa
editorial establerta pels editors. L’obtenció del premi no comporta l’obligatorietat de la seua
publicació per qui el concedeix.
En les edicions posteriors d’aquestes obres s’ha de fer constar expressament la menció següent: «Obra
guanyadora en la convocatòria divuitena Premi Demetrio Ribes de la Universitat de València».
La dotació del premi és incompatible amb qualsevol classe d’ajuda o subvenció.

11.-RÈGIM JURÌDIC SUPLETORI
La 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 la
Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i Llei 39/2015 d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions publiques, regeixen tot allò que,
per analogia, siga aplicable i no estiga establert en aquestes bases.

12. RETIRADA D’ORIGINALS
Els treballs no premiats poden ser retirats, aportant el resguard acreditatiu d’haver-los presentat, en
la Càtedra Demetrio Ribes (carrer Hug de Montcada, 4-B, 46010 València). Transcorreguts més de
trenta dies des de la data en què es faça pública la decisió, el Vicerectorat i la Càtedra Demetrio Ribes
no se’n responsabilitzaran de la conservació i, a partir del 15 de febrer de 2023, seran destruïts.
Qualsevol despesa que ocasione l’enviament o retirada de les obres presentades és per compte del
concursant, i és també la seua responsabilitat qualsevol gestió necessària per a això.

Divuitè Octau Premi Cátedra Demetrio Ribes (2022) [6 de 10]

13. DADES DE CÁRACTER PERSONAL
13.1.- Dades del responsable
Universitat de València Estudi General
CIF: Q4618001D
Avda. Blasco Ibáñez 13
46010 Valencia

lopd@uv.es
13.2.- Finalitats i base jurídica del tractament
En compliment del 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 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 d’acord 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 únicament tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant.
13.4.- Destinataris de les dades personals
En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la presentació de la candidatura, s’informa que
se cediran les dades estrictament necessàries en els supòsits següents i per a les finalitats següents:
-

Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València.

Addicionalment, a efectes informatius, pot 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.
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-

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.
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 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.
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 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.
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 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.
13.8 Polítiques de privadesa de la Universitat de València
Poden consultar-se nostres polítiques de privadesa en http://links.uv.es/qBf2qd6
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14. BASE FINAL
La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement, enteniment i acceptació de les
presents bases. Qualsevol qüestió o dubte que puga sorgir-ne en la interpretació serà resolta segons
els criteris del Vicerectorat d’Innovació i Transferència i la Càtedra Demetrio Ribes a través de la seua
Comissió Mixta.
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Exp.

ANNEX II

1

DADES IDENTIFICATIVES

Nom i cognoms
Telèfon

Adreça electrònica
És necessari adjuntar amb aquesta sol·licitud:

-Còpia electrònica del treball en Word o Open Office y en PDF i les fotografíes incloses en el treball, acompanyades
d'un document amb el llistat dels peus de foto corresponents.
-Currículum breu de l'autor i fotografia del mateix amb bona resolució amb la finalitat de ser utilitzat en el cas que resulte guanyador
o finalista i es publique l'obra.
-Fotocòpia del N.I.F. (espanyols)/ N.I.E. (estrangers amb residència a Espanya); o del document nacional que acredite la seua identitat
(resta d'estrangers).
-Certificació de la qualificació obtinguda en el *TFG, *TFM o de la *TD remesa 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 Demetrio Ribes Departament d’Història de l’Art

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 Divuitena Octava convocatòria del
premis de la Càtedra Demetrio Ribes de la Universitat de Valencia amb l’objecte de premiar el millor treball d’investigació relacionat
amb la història de les obres publiques, patrimoni d’ingenieria civil o historia de l’ordenació territorial presentat per diplomats,
llicenciats o doctor, graduats i postgraduats de qualsevol disciplina acadèmica i que es presenten com cantidats a aquesta
convocatòria.
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