
 

  

PREMIS ESPORT I CIUTADANIA 2022  
CONSTRUIR UNA SOCIETAT MÉS JUSTA I SOLIDÀRIA A TRAVÉS DE L’ESPORT  

 

Resolució del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen 
els Premis Esport i Ciutadania 2022 de la Càtedra d’Estudis Esportius de la Universitat 
Politècnica de València i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports 

 

Aquests premis es regeixen per les bases que figuren en aquesta convocatòria. 

  

PRIMERA. OBJECTE  

Aquesta convocatòria és una iniciativa promoguda per la Càtedra d’Estudis Esportius de la 
Universitat Politècnica de València i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports amb 
l’objectiu d’impulsar els millors projectes d’innovació social en l’àmbit esportiu que 
contribuïsquen a una societat més justa i solidària a través de l’esport. 

En concret, els objectius són els següents: 

a)  Identificar les millors experiències d’innovació social per l’esport. 

b)  Donar visibilitat i reconeixement a l’esport amb orientació social. 

c)  Construir una xarxa de difusió de bones pràctiques a l’entorn de la dimensió social 
de l’esport. 

 

SEGONA. PREMIS I CRÈDIT PRESSUPOSTARI  

S’ha previst lliurar cinc premis de 2.000 euros cadascun a les millors iniciatives 
presentades. 

La dotació econòmica dels premis resta subjecta a la retenció corresponent que estableix 
la normativa vigent.  

Aquesta convocatòria es finança amb càrrec a la partida pressupostària 077703025 541 
68300 20220281 de la Càtedra d’Estudis Esportius de la UPV, per un import total de 10.000 
euros, aplicables a l’exercici 2022. Hi ha crèdit pressupostari adequat i suficient.  

Aquest premi és compatible amb qualsevol altra ajuda o beca concedida per a la mateixa 
finalitat per la mateixa o diferent administració pública o entitat privada. 

 



 

  

TERCERA. PARTICIPANTS 

Poden presentar candidatures a aquesta convocatòria persones, clubs, entitats, institucions 
esportives públiques o privades, empreses i professionals del sector esportiu, associacions 
i federacions que complisquen els requisits següents:  

1.  Tenir la seu social (entitats) o el domicili (persones físiques) a la Comunitat 
Valenciana.  

2.  Haver desenvolupat un projecte esportiu a la Comunitat Valenciana entre el gener 
del 2021 i el setembre del 2022 amb els fins inclosos en aquesta convocatòria.  

3.  Emplenar correctament el formulari “Candidatura als Premis Esport i Ciutadania”. 

 

QUARTA. SOL·LICITUD I PRESENTACIÓ DE TREBALLS 

Les persones sol·licitants han de presentar la documentació següent: 

a)  Formulari “Candidatura als Premis Esport i Ciutadania” correctament emplenat i en 
què han d’exposar de manera clara i concisa els antecedents de l’acció, els objectius, 
la metodologia, els resultats aconseguits fins avui, els recursos i el pressupost 
detallat. El formulari està disponible a la pàgina web www.catedraupvesports.com 
de la Càtedra d’Estudis Esportius.  

b)  Declaració responsable d’estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. El model de declaració responsable està disponible a la pàgina web 
www.catedraupvesports.com de la Càtedra d’Estudis Esportius. 

 

Els projectes han de basar-se en programes d’activitats, accions o produccions de material 
audiovisual que destaquen per la innovació i l’abast social dels resultats en favor de la 
integració social i la lluita contra les desigualtats en la societat valenciana que complisquen 
els requisits següents: 

1.  Els projectes han de dirigir-se de manera prioritària i específica als col·lectius 
següents: LGTBI, dones, immigrants o refugiats.  

2.  Els projectes han de destacar per la innovació i l’abast social dels resultats en favor 
de la integració social i la lluita contra les desigualtats en la societat valenciana.  

3.  Els projectes poden haver començat o acabat el 2021 o 2022, però no poden haver 
sigut premiats en edicions anteriors. 

 



 

  

La presentació de sol·licituds juntament amb la resta de la documentació es pot fer a través 
de les vies següents:  

- Qualsevol de les oficines del Registre de la UPV. 

- Seu electrònica de la UPV: https://sede.upv.es 

- Registre Electrònic Comú de l’Administració de l’Estat: 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  

- Per qualsevol dels mitjans establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

 

Les oficines de Registre de la UPV són:  

- Registre General de la UPV, camí de Vera, s/n, 46022 València.  

- Registre de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi, plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, 
03801 Alcoi (Alacant). 

-  Registre de l’Escola Politècnica Superior de Gandia, carrer del Paranimf, 1, 46730 
Gandia (València). 

 

El termini de presentació de les candidatures comença l’endemà de la publicació de 
l’extracte d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 6 de 
setembre del 2022 a les 14.00 hores.  

La presentació de la candidatura implica l’acceptació de les bases i les obligacions pròpies 
derivades del marc legal en matèria d’ajudes i subvencions. 

Els treballs premiats s’exposaran en la pàgina web de la Càtedra d’Estudis Esportius: 
www.catedraupvesports.com.  

 

CINQUENA. ÒRGAN INSTRUCTOR I COMITÈ DE SELECCIÓ 

L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Càtedra d’Estudis Esportius de 
la Universitat Politècnica de València. El mitjà de publicació de qualsevol acte que es dicte 
és la pàgina web de la Càtedra d’Estudis Esportius: www.catedraupvesports.com  

Es designa una Comissió de Selecció per a valorar i proposar les persones premiades. En 
tots els casos, l’òrgan instructor eleva la proposta al rector per a la resolució definitiva. 



 

  

La Comissió de Selecció i l’òrgan instructor poden declarar desert qualsevol dels premis si 
les candidatures no assoleixen la qualitat exigida o per altres motius que han de ser 
degudament motivats. La proposta s’eleva al rector per a la resolució definitiva. 

La Comissió de Selecció i l’òrgan instructor resolen les incidències que puga haver-hi al llarg 
de la convocatòria amb objectivitat i transparència. 

L’òrgan d’instrucció i el jurat de la convocatòria es comprometen a no difondre, transmetre 
ni revelar a terceres persones cap informació en interès propi o de terceres persones en 
relació amb els projectes presentats.  

Entre el 12 i el 30 de setembre, en la pàgina web de la Càtedra d’Estudis Esportius 
(www.catedraupvesports.com) es publica el nom de totes les persones candidates 
presentades que complisquen els requisits i, també, es comunica a totes les persones 
interessades a través del correu electrònic. 

La Comissió de Selecció s’encarrega de valorar els projectes presentats i de proposar els 
guanyadors. La Comissió selecciona i proposa els guanyadors, una vegada efectuada la 
revisió de sol·licituds i aplicats els criteris de valoració previstos segons la documentació 
aportada. 

La Comissió de Selecció està constituïda pels membres de la comissió mixta de seguiment 
de la Càtedra en l’ordre següent: 

- Presidenta: M. Dolores Salvador Moya 

- Vocals:  

1. José Ricardo Vila Lladosa 

2. Kety Balibrea Melero 

3. Eva Pérez Torres 

4. Lucía Casado Maestre 

5. Sebastià Giner Muñoz 

6. Raúl López Zanón 

- Secretària: Alicia López Yeste 

 

SISENA. CRITERIS DE VALORACIÓ  

La concessió dels premis s’efectua mitjançant el règim de concurrència competitiva.  

La selecció s’efectua segons els principis de publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, igualtat, coherència i no discriminació. Els criteris són els següents:  



 

  

  

Interès dels fins i objectius de l’acció  30%  

Innovació i originalitat  20%  

Grau de dificultat d’accés a l’esport del col·lectiu diana 20% 

Abast quantitatiu i qualitatiu dels resultats  20%  

Participació de membres de la comunitat UPV en el desenvolupament de la 
iniciativa  

10%  

 

SETENA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I RESOLUCIÓ 

L’òrgan instructor revisa les sol·licituds presentades i elabora una llista provisional de 
sol·licituds admeses i excloses que es publica en www.catedraupvesports.com i on també 
s’indiquen els motius d’exclusió de les no admeses. 

Publicada la llista provisional, les persones interessades tenen 10 dies hàbils, comptadors 
des de l’endemà de publicar-se, per a la presentació d’al·legacions i dels documents que 
estimen pertinents. Si les persones interessades no presenten al·legacions ni cap 
document, es considera que desisteixen de la sol·licitud. Finalitzat aquest termini, tenint en 
compte les al·legacions i esmenes presentades, es publica en la mateixa pàgina web la llista 
definitiva de sol·licituds admeses i excloses del procediment. 

Posteriorment, el Comitè de Selecció es reuneix per a valorar les sol·licituds admeses de 
conformitat amb els barems establits en la convocatòria. 

Baremades les sol·licituds admeses, l’òrgan instructor publica la proposta de resolució 
provisional amb un termini d’al·legacions de 10 dies hàbils. 

Finalitzat el termini d’al·legacions i una vegada resoltes, l’òrgan d’instrucció eleva al rector 
la proposta de resolució definitiva perquè dicte la resolució de concessió definitiva. 

Pel que fa a la notificació, els resultats definitius es publiquen al web de la Càtedra d’Estudis 
Esportius (www.catedraupvesports.com) i, també, es comuniquen a les persones 
beneficiàries a través del compte de correu electrònic que la Universitat posa a la seua 
disposició.  

Totes les resolucions adoptades han de ser motivades. 

El termini màxim de resolució de la convocatòria és de vuit mesos després de la publicació. 

En el cas que la resolució de concessió s’haja de modificar per incompliment dels requisits 
de les persones beneficiàries, per renúncia de la persona guanyadora o per qualsevol altra 



 

  

causa justificada, s’estableix una llista de reserva amb la puntuació associada a cada 
participant o el premi es declara desert. 

 

VUITENA. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL  

La Càtedra d’Estudis Esportius de la UPV pot reproduir parcialment o totalment els 
projectes premiats, fent sempre menció expressa de l’autoria, per a ús divulgatiu o per a 
fer-ne difusió en mitjans de comunicació.  

En presentar-se al concurs, les persones participants garanteixen que els projectes 
presentats són originals i no estan pendents de votació ni han sigut premiats en cap altre 
concurs. Així mateix, les persones participants garanteixen que són titulars legítimes de tots 
els drets inherents al treball presentat i que no es vulneren els drets de terceres persones. 
És responsabilitat de la persona candidata els possibles perjudicis que resulten de la 
presentació de treballs que no complisquen algun dels aspectes esmentats. En cas 
d’incompliment, la persona autora del treball és desqualificada immediatament. Les 
propostes premiades han de cedir de manera gratuïta els drets de reproducció, 
transformació i comunicació pública a la Càtedra d’Estudis Esportius de la Universitat 
Politècnica de València, sense límit de temps, amb caràcter mundial i sense que implique 
cap mena de pagament o contraprestació més enllà de l’associada al premi del concurs. A 
l’efecte d’aquesta cessió, s’entén per transformació la simple inclusió de l’obra presentada 
a les bases de dades de la Càtedra d’Estudis Esportius de la UPV.  

  

NOVENA. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

A fi de complir el Reglament general de protecció de dades UE 2016/679 i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us 
informem que la Universitat Politècnica de València és la responsable del tractament de les 
dades obtingudes en el procés d’aquesta convocatòria. La base legal per al tractament de 
les vostres dades personals és la necessitat de gestionar el procediment de concessió de 
premis d’aquesta convocatòria. No s’han previst cessions o transferències internacionals 
de les dades personals tractades. Les persones interessades poden exercir sobre les seues 
dades els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició al 
tractament aportant una còpia d’un document oficial que les identifique i, si s’escau, la 
documentació acreditativa de la sol·licitud davant del delegat de Protecció de Dades de la 
Universitat Politècnica de València, Secretaria General. Universitat Politècnica de València, 
camí de Vera, s/n, 46022 València. En cas de reclamació, l’autoritat competent és l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades. Les dades es conserven en virtut de la legislació aplicable 
a aquest tractament.  



 

  

  

DESENA. RECURSOS  

Contra aquesta convocatòria i les seues bases, com també contra la resolució d’aquesta 
convocatòria, que esgota la via administrativa, pot interposar-se un recurs potestatiu de 
reposició davant del Rectorat de la UPV en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà 
de publicar-se, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de 13 
gener, o un recurs contenciós administratiu davant dels òrgans de jurisdicció contenciosa 
administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de 
l’endemà de notificar aquesta resolució, d’acord amb els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 

 

EL RECTOR 

 

José Esteban Capilla Romá 

 

València, data de la signatura 

 


