RESOLUCIÓ DE 10 DE JUNIO DE 2022, DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER
LA QUAL ES CONVOCA EL PREMI A LA TESI DOCTORAL APROVADA EN LES UNIVERSITATS
PÚBLIQUES ESPANYOLES DURANT EL CURS 2021-2022 DEDICADA A L’ESTUDI DELS DRETS
LINGÜÍSTICS DE L’USUARI DE LES LLENGUES MINORITZADES. [Exp. CAT22-05-90-01]
El Vicerectorat d’Innovació i Transferència de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix la
Resolució de 20 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV del 30 de maig de 2022), 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.

Aprovar la convocatòria i les bases reguladores dels Premis Càtedra de Drets Lingüístics 2022 a l’estudi sobre

els drets lingüístics i la seua garantia i materialització real en tesis doctorals que s’hagen aprovat en les universitats
públiques espanyoles amb la menció cum laude en el curs 2021-2022, entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre
de 2022.
2.

El procediment de concessió serà el règim de concurrència competitiva, d’acord amb la secció primera, capítol

II del títol X de la llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
3.

El premi es finançarà a través del capítol VII del pressupost de la Cátedra Drets Lingüístics de la Universitat de

València, orgànica 1310062498, especifica 20220083, per un import de 3.000 euros per a l’exercici 2022.
4.

Un extracte de la convocatòria es publicarà en el DOGV i en el tauler oficial de la Universitat de València.

5.

Nomenar els components de la comissió avaluadora, que estarà formada per membres i col·laboradors de la

Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València, d’acord amb el punt 9 de les bases reguladores.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs de reposició en el termini
d’un més, comptador a partir de l’endemà de la seua publicació, davant del mateix òrgan que l’haja presa o bé
directament un recurs contenciós administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la
Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la seua publicació.
La rectora, p.d. (DOGV 30/05/2022)
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ANNEX I. BASES REGULADORES DEL PREMI A LA TESI DOCTORAL APROVADA EN LES
UNIVERSITATS PUBLIQUES ESPANYOLES DURANT EL CURS 2021-2022 DEDICADA A L’ESTUDI
DELS DRETS LINGÜÍSTICS DE L’USUARI DE LES LLENGUES MINORITZADES
En el marc dels objectius i les línies de treball fixats per a la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de
València en el conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la Generalitat Valenciana a través de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a la creació d’una Càtedra de Drets Lingüístics en la Universitat de
València, signat el 22 de juny de 2021, d’acord amb el Pla Director de la Càtedra de Drets Lingüístics per a 2021,
aprovat el 21 de juliol de 2021 per la Comissió Mixta, i amb la finalitat de premiar l’estudi sobre els drets lingüístics
i la seua garantia i materialització real en tesis doctorals que s’hagen aprovat amb la menció cum laude en les
universitats públiques espanyoles, la Universitat de València convoca aquests premis d’acord amb les bases
següents:

1.

OBJECTE I FINALITAT

L’objectiu d’aquest concurs és premiar l’estudi sobre els drets lingüístics dels parlants de llengües minoritzades i
la seua garantia i materialització real en tesis doctorals que s’hagen aprovat amb la menció Cum laude en les
universitats públiques espanyoles.
La finalitat d’aquests premis és fomentar entre l’estudiantat universitaris els fonaments teòrics i les estratègies o
mesures per a la materialització i la garantia real dels drets lingüístics i el multilingüisme.

2.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

El procediment de concessió serà el règim de concurrència competitiva, d’acord amb la secció primera del capítol
II del tìtol X de la llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
La resolució sobre la concessió es prendrà en el termini màxim de sis mesos, comptador des del dia de la publicació
de la convocatòria en el DOGV, d’acord amb l’article 25 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

3.

PARTICIPANTS

Hi podran participar l’estudiantat de qualsevol titulació oficial de les universitats espanyoles que hagen aprovat
una tesi doctoral amb la menció cum laude en qualsevol llengua oficial de les comunitats autònomes del país o en
anglès, en el curs 2021-2022, entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022
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Per poder participar-hi les tesis s’hauran de centrar en els fonaments teòrics, les estratègies o les mesures per a
la materialització i la garantia real dels drets lingüístics en els camps següents: drets humans lingüístics, igualtat
lingüística, multilingüisme, polítiques públiques lingüístiques, sociolingüística, minories lingüístiques, llenguatge
jurídic i administratiu i psicologia del llenguatge.
No s’admetran en el concurs els treballs sobre llengües, literatura, lingüística, didàctica general de les llengües ni
els que es referisquen de manera marginal als fonaments teòrics i a les estratègies per a la materialització i la
garantia real dels drets lingüístics.

4.

DRETS I OBLIGACIONS

El fet de participar en el concurs comportarà l’acceptació total d’aquestes bases.
L’incompliment de les bases comportarà l’exclusió del concurs.
El concurs i els actes que se’n deriven podran ser impugnats de la forma i en els terminis que estableix la legislació
sobre aquesta matèria.

5.

DOTACIÓ ECONÒMICA

En l’expedient escaient consta la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre les obligacions de
despesa que puguen derivar-se d’aquest concurs.
El premi es finançarà a través del capítol VII del pressupost de la Cátedra Drets Lingüístics de la Universitat de
València, orgànica 1310062498, especifica 20220083, per un import de 3.000 euros per a l’exercici 2022.
El premi per a la millor tesi doctoral estarà dotat amb 3000 euros.
Els directors i les directores de les tesis premiada rebran un certificat acreditatiu en reconeixement de la tasca
docent.
Al premi s’aplicarà la retenció de l’IRPF que corresponga d’acord amb la normativa vigent.
El premi podrà quedar desert.

6.

COMPATIBILITAT

El premi serà compatible amb altres premis o ajudes que puguen rebre els treballs que premie la Càtedra.
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7.

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.
Amb la sol·licitud (ANNEX II) s'haurà de presentar la següent documentació:
a)

Una còpia electrònica de la tesi amb el vistiplau i la signatura d’un director o directora, com a mínim, en la

portada, en format PDF.
b)

Una certificació oficial de la qualificació obtinguda en la defensa de la tesi, expedida pel centre responsable.

(No és necessària per als estudiants de la UV, segons l’article 53-1. d de la Llei 39/2015 de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.)
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.

8.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana (DOGV), fins al 20 de octubre de 2022.

9.

ÒRGAN INSTRUCTOR I COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Per a la instrucció d’aquest procediment és competent el Departament de Dret Constitucional i Ciència Política i
de l’Administració de la Facultat de Dret.
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Un extracte de les bases del concurs es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en el
tauler oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es] i en la pàgina web de les càtedres de la Universitat
de València [http://www.uv.es/catedres],, sense perjudici de poder publicar-les en altres mitjans que es consideren
escaients.
Les sol·licituds les valorarà una comissió formada pels directors i els professors col·laboradors de la Càtedra de
Drets Lingüístics.
9.1 Comissió avaluadora
La comissió avaluadora resoldrà els dubtes d’interpretació de les bases i les incidències que no hi estiguen
previstes.
La comissió valorarà els treballs presentats i elevarà a la vicerectora d’Innovació i Transferència, la proposta de
concessió dels premis. En l’exercici de les seues funcions, podrà sol·licitar el suport puntual de persones físiques i
jurídiques si ho considera necessari.
Presidència
Vicenta Tasa, codirectora de la Càtedra de Drets Lingüístics.
Vocals
Rafael Castelló, codirector de la Càtedra de Drets Lingüístics.
Andrés Boix, professor de la Universitat de València .
José María Vidal, professor de la Universitat de València .
Antoni Llabrés, professor de la Universitat de les Illes Balears.
Josep Ochoa, professor de la Universitat d’Alacant.

10. CRITERIS DE VALORACIÓ
La qualitat i la rellevància dels estudis es valorarà de 0 a 100. Caldrà superar el llindar de 50.
La Comissió Avaluadora valorarà els treballs presentats amb els criteris següents:
Rigor i tractament científic de la matèria objecte d’estudi: fins a 35 punts.
Originalitat i aportacions del treball: fins a 30 punts.
Coherència del text: fins a 20 punts.
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Aspectes formals i referències documentals: fins a 15 punts.

11. RESOLUCIÓ
L’òrgan encarregat de resoldre el concurs, a proposta de la comissió avaluadora, serà el vicerectorat d’Innovació
i Transfència.
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 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 i en l'apartat “notícies i en la página web de la Càtedra.
La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement, enteniment i acceptació de les presents bases.

12. RECURSOS
Contra la resolució es podrà interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes, comptador a partir de
l’endemà de la seua publicació, davant del mateix òrgan que l’haja presa o bé directament un recurs contenciós
administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el
termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la seua publicació.

13. PAGAMENT
Els pagaments es faran en el compte que s’indique en el full de tercers que l’òrgan instructor d’aquest procediment
facilitarà a les persones guanyadores.

14. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
14.1.- Dades del Responsable
Universitat de València Estudi General
CIF: Q4618001D
Avda. Blasco Ibáñez 13
46010 Valencia
lopd@uv.es
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14.2. Finalitats i base jurídica del tractament.
Complint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
sobre protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes,
i la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals,
les dades personals que es donen en aquest concurs s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de
València que siguen procedents amb la finalitat de tramitar la sol·licitud de participació en els premis, d’acord
amb el que estableix la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
14.3. Procedència les dades.
La Universitat de València únicament tractarà les dades que indiquen els sol·licitants, així com la informació que
siga necessària per al compliment dels requisits de participació que ja forme part dels nostres sistemes.
14.4. Destinataris de les dades personals.
En el marc de la relació que s’estableix amb la sol·licitud de participació en el concurs se cediran les dades
estrictament necessàries en els supòsits i per a les finalitats següents:
A entitats financeres per al pagament dels imports dels premis concedits.
Per a la publicació de la resolució sobre la concessió en el tauler oficial de la Universitat de València A més, a
efectes informatius, es podrà informar sobre la resolució en pàgines web del domini oficial de la Universitat de
València.
Per a la publicació dels noms dels beneficiaris, de l’import i de l’objecte del premi en el Portal de Transparència
de la Universitat de València (uv.es/transparencia), en compliment de 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 y) de la llei 2/2015, de 2
d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
14.5. Termini de conservació de les dades.
Les dades es conservaran indefinidament en aplicació de la llei 3/2005, de 15 de juny, d’arxius.
14.6. Drets.
Els qui donen dades personals tenen dret a accedir a aquestes, a rectificar-les o suprimir-les, a limitar-ne el
tractament, a oposar-s’hi i a la seua portabilitat. Els interessats poden exercir-lo enviant un correu electrònic a
uvcatedres@uv.es si ho fan des d’adreces oficials de la Universitat de València o bé un escrit acompanyat amb la
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còpia d’un document d’identitat i, si escau, la documentació acreditativa de la sol·licitud al delegat de protecció
de dades personals de la Universitat de València.
14.7. Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD i tenen
habilitada l’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 de l’autoritat de control competent.
14.8. Mesures de protecció de la privacitat de la Universitat de València.
Les mesures de protecció de la privacitat de la Universitat de València es poden consultar en la pàgina
http://links.uv.es/qBf2qd6
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Exp.

ANNEX II

1

DADES IDENTIFICATIVES

Nom i cognoms

Correu-e

Telèfon

Direcció i Població
Universitat, Facultat,

Estudis (doctorat)
Títol de la tesi
Data defensa tesi

Qualificació

Direcció tutoria tesi

És necessari adjuntar a aquesta sol·licitud:

•
•

Una còpia electrònica de la tesi amb el vistiplau i la signatura d’un director o directora, com a mínim, en la
portada, en format PDF.
La certificació de la qualificació obtinguda, expedida pel centre responsable. (No és necessària per als
estudiants de la UV).
Data i signatura

Destinació
Càtedra de Drets Lingüístics
Avinguda dels Tarongers, s/n. Facultat de Dret. Despatx 1D01. Primera planta. València 46022. Tel 96 162 5194.

2

LOPD

Les dades personals que es donen en aquest concurs s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que siguen procedents amb
la finalitat de tramitar la sol·licitud de participació, de conformitat amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Els qui donen dades personals tenen dret a accedir a aquestes, a rectificar-les o suprimir-les, a limitar-ne el tractament, a oposar-s’hi i a la seua
portabilitat. Els interessats poden exercir-lo enviant un correu electrònic a uvcatedres@uv.es si ho fan des d’adreces oficials de la Universitat de
València o un escrit, acompanyat amb la còpia d’un document d’identitat i, si escau, la documentació acreditativa de la sol·licitud al delegat de protecció
de dades personals de la Universitat de València (Ed. del Rectorat. Av. de Blasco Ibáñez, 13. València 46010. lopd@uv.es).
Per a més informació sobre el tractament de les dades personals es poden consultar les bases reguladores dels Premis Càtedra de Drets Lingüístics
2022 a l’estudi sobre els drets lingüístics i la seua garantia i materialització real en tesis doctorals que s’hagen aprovat en les universitats públiques
espanyoles amb la menció cum laude en el curs 2021-2022, entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.
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