
 
 
RESOLUCIÓ DE LA VICERECTORA D’OCUPACIÓ I PROGRAMES FORMATIUS PER LA QUAL ES CONVOCA 
LAI II EDICIÓ DE LES AJUDES DE MATRÍCULA A ESTUDIANTS DE L’11a EDICIÓ DEL DIPLOMA 
D’ESPECIALITZACIÓ EN GESTIÓ TRIBUTÀRIA I COMPTABLE PER A COOPERATIVES DE L’AULA 
D’EMPRENEDORIA EN ECONOMIA SOCIAL I SOSTENIBLE. 
 
 
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius 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 de 
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 ajudes de matrícula a estudiants del diploma d’especialització en Gestió Tributària i 
Comptable per a cooperatives, de l’Aula d’Emprenedoria en Economia Social i Sostenible de la 
Universitat de València. 
2. Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen en els annexos I i II. 
3. En l’expedient corresponent figura la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre 
les obligacions de despesa que puguen derivar-se d’aquesta convocatòria, que es finança a càrrec del 
capítol 7 del pressupost de la Universitat de València per a l’any 2021, codi orgànic 3460060539 i 
específica 20210204, per un import total de 6.825 euros. 
 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu 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 publicar-se .  
 
 
 
 
 
 
M. Adela Valero Aleixandre 
Vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius 
Universitat de València 
(Per delegació de la rectora, DOGV 18/01/2021) 
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ANNEX I 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA I II EDICIÓ D’AJUDES DE MATRÍCULA A ESTUDIANTS DEL DIPLOMA 
D’ESPECIALITZACIÓ EN GESTIÓ TRIBUTÀRIA I COMPTABLE PER A COOPERATIVES DE L’AULA 
D’EMPRENEDORIA EN ECONOMIA SOCIAL I SOSTENIBLE. 
 
 

1. OBJECTE 
 

En el marc de les actuacions realitzades per l’Aula d’Emprenedoria en Economia Social i Sostenible, es 
convoquen ajudes de matrícula a estudiants del diploma d’especialització en Gestió Tributària i 
Comptable per a cooperatives, 11a edició, en el curs 2021-2022. 
 
La finalitat d’aquestes ajudes és fomentar entre l’estudiantat de la Universitat de València l’adquisició 
de les capacitats per a gestionar o assessorar cooperatives en l’àmbit jurídic, comptable, fiscal i laboral. 
 
 

2. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 

El procediment de concessió serà en 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. 
 
 

3. DESTINATARIS 
 

Es poden presentar a aquesta convocatòria els aquelles persones graduades, llicenciades o diplomades 
en titulacions jurídiques, econòmiques o d’empresa, així com els i les estudiants amb menys d’un 10% 
dels crèdits necessaris per a obtenir el títol de grau. En aquest últim cas, l’obtenció del diploma 
d’especialització estarà condicionada a l’obtenció del títol de grau en el mateix any acadèmic.  
A més, s’hi poden presentar els i les estudiants o titulats i titulades de màster amb perfil jurídic, 
econòmic o empresarial que, en el cas que tinguen la titulació, hagen obtingut el títol en els sis anys 
anteriors a la publicació de la convocatòria. 
En tots els casos, les persones interessades hauran d’estar preinscrites en els estudis conduents al 
diploma d’especialització en Gestió Tributària i Comptable per a cooperatives en el curs 2021-2022. 
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4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i es tancarà el 30 de setembre de 
2021.  
 
Les sol·licituds per a les ajudes de matrícula s’han de presentar a través d’ENTREU mitjançant una 
instància general (https://webges.uv.es/uventreuweb/#/login?idform=EXPSOLP2U) dirigida a la Unitat 
d’Emprenedoria (UVemprén) a través del tràmit «Ajudes Diploma Gestió Tributària 2021». Caldrà 
adjuntar-hi la documentació següent: 
 

• Imprès de sol·licitud (annex II). 
• Justificant de preinscripció en el diploma d’especialització en gestió tributària i comptable per 

a cooperatives. 
• Còpia del títol o de l’expedient acadèmic en el qual conste que queda menys d’un 10% dels 

crèdits necessaris per a obtenir el títol de grau. 
• Certificat d’expedient amb qualificacions. 
• Còpia del DNI. 

 
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 les persones interessades són estudiants o posseeixen el títol 
de la Universitat de València no cal tornar a presentar la documentació anterior que ja estiga en els 
arxius de la nostra Universitat. 
 
Les sol·licituds també es poden presentar en qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
En aquest últim cas, les persones interessades han de dirigir la seua sol·licitud, havent emplenat l’annex 
II d’aquesta convocatòria i la documentació necessària, a:  
 
Unitat d’Emprenedoria (UVemprén)  
Campus de Blasco Ibáñez 
Carrer d’Amadeu de Savoia, 4 baix 
46010 Valencia 
 
 

5. AJUDES I FINANÇAMENT 
 
Les ajudes es financen amb càrrec al capítol 7 del pressupost de la Universitat de València per a l’any 
2021, codi orgànic 3460060539 i específica 20210204, per un import de 6.825 euros. 
Es concedeixen un màxim de 7 ajudes, de 975 euros cadascuna, per al pagament de la matrícula del curs 
2021-2022 en els estudis conduents a l’obtenció del diploma d’especialització en Gestió Tributària i 
Comptable per a cooperatives, 11a edició.  
La Universitat de València té l’obligació de comunicar a la Fundació Universitat-Empresa ADEIT, entitat 
a través de la qual realitza l’oferta d’aquest títol propi, la relació de les persones beneficiàries d’aquestes 
ajudes. 
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6. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

 
Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes tenen l’obligació de matricular-se en el diploma 
d’especialització en Gestió Tributària i Comptable per a cooperatives.   
A més, hauran de justificar l’aprofitament del curs i obtenir la titulació corresponent en acabar-lo. 
Si l’estudiantat no compleix aquests requisits, haurà de retornar l’import rebut de l’ajuda. 
 
 

7. ÒRGAN INSTRUCTOR, COMISSIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
7.1 Per a la instrucció d’aquest procediment és competent la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) de la 
Universitat de València. 
 
7.2 Les sol·licituds seran avaluades per una comissió integrada per: 
- Directora de l’Aula d’Emprenedoria en Economia Social, Digital i Col·laborativa de la Universitat de 
València, que la presideix. 
- Representant de la Diputació de València. 
- Representant de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.  
 
Una vegada es coneguen els noms d’aquesta comissió, se’n publicarà la composició en el Tauler Oficial 
de la Universitat de València [https://tauler.uv.es]. 
Aquesta comissió avaluarà les sol·licituds segons els criteris establerts en aquestes bases i proposarà a 
la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius la resolució de la convocatòria. 
 
7.3 Una vegada verificat el compliment dels aspectes formals, els criteris aplicats per a l’avaluació de les 
sol·licituds presentades per les persones interessades són els següents: 
       7.3.1 Adequació de la titulació d’accés a la temàtica del diploma d’especialització en Gestió 
Tributària i Comptable per a cooperatives 11a edició. (30%) 

- Dret, Economia, Administració i Direcció d’Empreses: 10 punts. 
- Altres titulacions de la branca de ciències jurídiques i econòmiques: 8 punts. 
- Altres titulacions de la branca de ciències socials: 6 punts. 

       7.3.2 Haver realitzat o estar cursant un grau oficial, màster oficial, TFG o doctorat en temes afins al 
diploma d’especialització en Gestió Tributària i Comptable per a cooperatives 11a edició en els últims 3 
anys, diferent a la titulació d’accés del punt 7.3.1.  (30%) 
       7.3.3 Nota mitjana obtinguda en la titulació per la qual s’accedeix a realitzar el diploma 
d’especialització en Gestió Tributària i Comptable per a cooperatives 11a edició. (40%) 

Nota mitjana de 9 a 10: 5 punts. 
Nota mitjana de 7 a 8,9: 3 punts. 
Nota mitjana de 5 a 6,9: 2 punts.  

 
 

8. RESOLUCIÓ 
 

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius resoldrà les ajudes que contindrà la puntuació 
assignada als sol·licitants. 
La resolució de concessió de les ajudes es publicarà, amb efectes de notificació, en el Tauler Oficial de 
la Universitat de València  [http://tauler.uv.es]. 
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A més, se li donarà difusió, incloent-hi els enllaços a la publicació del Tauler Oficial, en la pàgina web de 
l’Aula d’Emprenedoria en Economia social i Sostenible i en la de la Càtedra Cooperatives 
Agroalimentàries -Universitat de València. 
 
 

9. PRESSUPOST 
 

El pressupost total màxim autoritzat per a aquesta convocatòria puja a 6.825  €, que procedeix del codi 
orgànic 3460060539 i específica 20210204, del pressupost de la Universitat de València per a l’any 2021. 
 
 

10. DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
10.1.- Dades del responsable 
Universitat de València Estudi General 
CIF: Q4618001D 
Av. Blasco Ibáñez, 13 
46010 València 
lopd@uv.es 
 
10.2.- Finalitats i base jurídica del tractament 
En compliment del que es disposa en 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 en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, 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 els premis de 
conformitat amb el que s’estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
10.3.- Procedència de les dades 
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades per la persona sol·licitant. 
 
10.4.- 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 supòsits 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 i beneficiàries, 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. 
- En 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. 
 
10.5.- Termini de conservació de les dades 
Les dades es conservaran i, si escau, es cancel·laran d’acord amb els criteris següents: 
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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 i de les concurrents. 
 
B. Quant als i les concurrents que obtinguen 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 o de qualsevol altre mèrit acadèmic 
relacionat. 
 
10.6.- 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 a lopd@uv.es, des d’adreces 
oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant un escrit acompanyat de la 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. 
 
10.7.- Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control 
La Universitat de València i 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. 
 
10.8.- Polítiques de privacitat de la Universitat de València 
Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qbf2qd6 
 
 

11. COMPATIBILITAT 
 

Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol altra ajuda pública o privada. 
 
 

12. NORMES SUPLETÒRIES 
 

La Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 38/2003 
general de subvencions regeixen tot allò que, per analogia, siga aplicable i no estiga establert en 
aquestes bases. 
 
 

13. RECURSOS 
 

Contra la resolució de concessió de les ajudes, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant 
el mateix òrgan que l’haja dictada dins del termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de publicar-
se, 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 comptadors a partir de 
l’endemà de publicar-se. 
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         ANNEX II 
SOL·LICITUD 

 
Cognoms:  Nom:  

Adreça:  

CP  Població:  

Província  País:  

Telèfon de contacte  DNI  

Correu electrònic  

 
EXPOSE: 
 

SOL·LICITE: 
 

 
Signatura: 
 
Lloc i data: ……………………………….., …… d ………..  de 2021 
 
«Les dades personals subministrades en aquest procediment s’incorporaran als sistemes d’informació de la 
Universitat de València que corresponga amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de les ajudes, d’acord 
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 de caràcter personal, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o oposar-s’hi, 
així com el dret a la potabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant un 
correu electrònic dirigit a: lopd@uv.es, quan ho facen des d’adreces oficials de la Universitat de València; o bé 
mitjançant un escrit acompanyat de la còpia del document d’identitat i, si fora necessari, de documentació 
acreditativa de la sol·licitud dirigida al delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València, Edifici Rectorat, 
av. Blasco Ibáñez  13, 46010 València, lopd@uv.es 
 
Per a més informació sobre el tractament d’aquestes dades, es poden consultar les Bases reguladores de la 
convocatòria de la “III Edició d’ajudes de matrícula a estudiants de l’ 11a edició del diploma d’especialització en 
Gestió Tributària i Comptable per a cooperatives de l’Aula d’Emprenedoria en Economia Social i Sostenible». 
 

Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) de la Universitat de València 
Campus de Blasco Ibáñez – Carrer d’Amadeu de Savoia, 4. Baix. 46010 València 
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