
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS I PREMIS AL MILLOR PROJECTE DE 

FINAL DE GRAU, FINAL DE MÀSTER I TESI DOCTORAL DE LA CÀTEDRA 

FACSA D’INNOVACIÓ EN EL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA DE LA 

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ. 

Resolució de 20 de desembre de 2016, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es 

convoquen els I Premis al millor projecte de final de grau, final de màster i tesi doctoral, en 

el marc del programa de la Càtedra FACSA d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua 

d’aquesta universitat.  

Bases de la convocatòria dels I Premis al millor projecte de final de grau, final de 

màster i tesi doctoral de la Càtedra FACSA d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua 

de la Universitat Jaume I de Castelló 

1. Finalitat del premi  

El premi al millor projecte de final de grau, final de màster i tesi doctoral pretén ser una 

plataforma que permeta introduir la temàtica de la Càtedra FACSA d’Innovació en el Cicle 

Integral de l’Aigua de la Universitat Jaume I entre l’estudiantat de grau, màster i tesi 

doctoral, atraient el talent cap a activitats i projectes que potencien l’estudi del cicle integral 

de l’aigua i reconeixent aquells treballs o projectes d’excel·lent qualitat.  

2. Requisits  

Hi pot participar qualsevol persona major de 18 anys que haja defensat el seu treball de final 

de grau, de final de màster o tesi doctoral en alguna universitat pública o privada de la 

Comunitat Valenciana durant els anys 2015 i 2016 i en àrees d’investigació que estiguen 

relacionades amb l'aigua. 

En el cas que les persones interessades no tinguen residència fiscal en territori espanyol han 

de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país 

de residència, d’acord amb el que disposa l’article 22.5 del Reial decret 887/2006, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions. 

S’entendrà que l’autor o autora concedeix autorització perquè el treball siga publicat a 

instàncies de la Càtedra en cas de ser premiat. Els treballs premiats es publicaran al web i, si 

el jurat ho considera oportú, es realitzarà una publicació de la tesi doctoral dins de la 

col·lecció de la Càtedra de la Universitat Jaume I. 

Així mateix, han de presentar una declaració jurada en què s’especifiqui que el treball no ha 

guanyat cap altre concurs en convocatòries similars. 

 



3. Sol·licituds, documentació requerida i termini de presentació 

La documentació per a poder participar s’ha d’enviar en format PDF a l’adreça electrònica 

catedradelagua@uji.es. S’ha d’indicar en l'assumpte "Premis Càtedra de l’Aigua" abans del 

10 de febrer de 2017.  

Documentació que cal presentar: 

a) Document 1: sol·licitud amb les dades personals de la persona sol·licitant (annex I). 

b) Document 2: declaració responsable que el treball no ha estat guardonat prèviament, ni 

es troba en procés d'avaluació d'una altra convocatòria de premis (annex II). 

c) Document 3: fotocòpia del document nacional d'identitat o del passaport. 

e) Document 4: certificat acadèmic en què quedi reflectit com a mínim, l’autor o autora i 

títol del treball, la data de lectura i la qualificació obtinguda. Informació addicional 

d'interès: indicar qui va dirigir el treball o la tesi, i el tribunal que el va jutjar. 

f) Document 5: treball de final de grau, treball de final de màster o tesi doctoral. 

g) Document 7: versió cega del treball: s’ha d’eliminar del document qualsevol menció a 

l’autor o autora, direcció i universitat o centre de recerca en què ha estat desenvolupat. 

L'incompliment del termini o la falta d'algun dels requisits requerits serà motiu d'exclusió de 

la persona sol·licitant en el procés d'avaluació. 

4. Dotació econòmica  

L’import global destinat a la concessió d’aquests premis és de 1.700 € a càrrec de la Càtedra 

Càtedra FACSA d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua de la Universitat Jaume I de la 

següent partida pressupostària: 15I129 de l’UJI, en què hi ha crèdit adequat i suficient.  

 Els premis que s’atorgaran seran individualitzats i estaran valorats de la  manera següent: 

 Millor treball de final de grau: 300 €. 

 Millor treball de final de màster: 400 €.  

 Millor tesi doctoral: 1.000 €.  

 Al premi obtingut li és d’aplicació la preceptiva retenció de l’IRPF.   

5. Composició de la comissió de valoració  

La comissió de valoració estarà formada per les següents persones:  

• President: Sergio Chiva Vicent, director de la Càtedra FACSA d’Innovació en el Cicle 

Integral de l’Aigua de la Universitat Jaume I. 

• Secretari: José Guillermo Berlanga Clavijo, director de R+D+I del Grupo Gimeno. 
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• Vocal: José Enrique Juliá Bolívar, director del Departament d’Enginyeria Mecànica i 

Construcció de la Universitat Jaume I. 

L’actuació del jurat s’ajustarà al que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

El secretari alçarà acta on es motivarà l’elecció segons els criteris objectius que consten en la 

clàusula següent. Aquesta acta estarà signada també amb el vistiplau pel president del jurat o 

persona que el substituïsca. 

El jurat pot proposar deixar el concurs desert, si considera que els treballs no tenen la qualitat 

mínima desitjable. 

6. Criteris d’adjudicació del premi  

El jurat motivarà la millor obra i l’ordre decreixent de les obres entre totes les presentades 

d’acord amb els següents criteris de valoració i barem: 

a) Rellevància científica del treball: fins a 5 punts. 

b) Coherència i relació amb l’àmbit científic i/o acadèmic: fins a 5 punts. 

c) Grau d’innovació i originalitat: fins a 5 punts. 

En cas d’empat, el president tindrà vot de qualitat. 

La Càtedra FACSA d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua de la Universitat Jaume I  

garanteix el correcte tractament de les dades d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 

protecció de dades de caràcter personal (LOPD).  

7. Resolució de la convocatòria  

La resolució dels premis es publicarà el dia 20 de febrer en la pàgina web 

http://www.catedradelagua.uji.es/. Igualment s’indicaran els recursos que procedeixen contra 

aquesta i el termini i òrgan davant el qual interposar-los.  

8. Obligacions de les persones premiades  

D’acord amb els resultats del concurs, les persones seleccionades han de presentar 

l’acceptació del premi (annex III) en el Registre General o per qualsevol dels mitjans 

previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 15 dies 

comptadors des de la data de publicació de la resolució de la convocatòria, d’acord amb el 

que es disposa en el punt següent. Aquesta acceptació s’ha d’adreçar a la Càtedra FACSA 

d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua (s’adjunta model d’acceptació en l’annex III 

d’aquesta convocatòria). En cas que la persona beneficiària no realitze el tràmit indicat, es 

considerarà que rebutja el premi, i quedarà aquest sense concedir.  

http://www.catedradelagua.uji.es/


9. Lliurament dels premis  

Els premis es lliuraran tal com es descriu a continuació i una vegada que les persones 

beneficiàries hagen aportat l’acceptació del premi i la fitxa de tercers degudament 

emplenada. A aquest efecte, podran aconseguir aquesta fitxa en el Servei de Control Intern 

de la Universitat Jaume I o en l’enllaç següent: 

http://www.uji.es/serveis/sci/base/terceros/fichaterceros/. 

La Càtedra FACSA d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua establirà l’acte de concessió 

dels premis i la publicitat corresponent d’aquest. 

Els treballs no premiats es tornaran, prèvia petició de l’autor o autora, en el termini de dos 

mesos. Finalitzat aquest termini es considerarà que es renuncia a la devolució de l´obra. 

10. Informació addicional  

Podeu consultar més informació en:  

Pàgina web de la Càtedra FACSA d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua:  

http://www.catedradelagua.uji.es/,  

catedradelagua@uji.es 

11. Règim jurídic  

La concessió d’aquests premis es regirà per l’establert en aquesta convocatòria i pels 

preceptes de les normes de dret públic que li siguen d’aplicació. Si no n’hi havia, s’aplicaran 

les restants normes de dret privat.   

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 

contenciós administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de dos 

mesos comptadors des de l’endemà de la publicació.  

No obstant l’anterior, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant el 

rector en el termini d’un mes comptador des de l’endemà al de la seua publicació; en aquest 

cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu esmentat en el paràgraf anterior 

fins que no recaigui una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb 

l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques. 

 

El rector,  

 

 

 

 

 

Vicent Climent Jordà 

 

Castelló de la Plana, 20 de desembre de 2016 








