BASES DEL PREMI D’INVESTIGACIÓ DE LA FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA “CAMPUS D’ONTINYENT” EN CIÈNCIES DE
L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT
PRIMERA – Característiques de la convocatòria
El tema del projecte d’investigació estarà circumscrit a l’àmbit de les Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport en el context geogràfic de d’Ontinyent, la Vall d'Albaida o les
Comarques Centrals. En aquesta primera edició es vol prioritzar el fer visible qualsevol
aspecte relacionat amb la situació de pandèmia.
El premi s’atorga al projecte d’investigació, original i inèdit que permet aprofundir en el
coneixement i que puga contribuir a destacar la importància de qualsevol dels aspectes
de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport en la situació d’emergència sanitària
viscuda. A més a més de la qualitat i el rigor científic, es valorarà la viabilitat de la
proposta presentada.
Els participants hauran de respondre de l’autoria, l’originalitat i el caràcter inèdit del
treball presentat, assumint les responsabilitats que se’n deriven, si en l’elaboració es
vulneren drets de propietat intel·lectual de tercers.
SEGONA I– Requisits
a) Podran optar al premi les persones que, sense distinció de nacionalitat o residència,
presenten, a títol individual o col·lectiu, una proposta de recerca d’acord amb aquestes
bases.
b) Ser major de 18 anys.
Les sol·licituds podran presentar-se individualment o per equips de treball, amb la
restricció que cada participant podrà presentar un treball, bé de manera individual, bé
per equip. En cas d’equips de treball, els requisits són extensibles a tots els membres.
En la sol·licitud que es presente, s’entendrà que actua com a representant el membre
que figure en primer lloc.
Si, per alguna causa, algun dels membres abandona l’equip, els altres ho hauran de
comunicar per escrit a la Fundació i, si així ho consideren, hauran de manifestar el desig
de continuar el treball, sols o amb la incorporació d’algun membre nou. Si la persona
que abandona l’equip és la que en té la representació, aquesta passarà a la que figure
en segon lloc, i així successivament.

TERCERA – Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria es dirigiran al president de
la Fundació i s’ha d’utilitzar el model d’instància que figura com a annex 1, que es podrà
descarregar a les web de la Fundació Universitària (www.fundaciocampusontinyent.es)
o en la del Campus d’Ontinyent (www.uv.es/ontinyent).

QUARTA – Documentació
El projecte d’investigació s’ha de presentar en un sobre tancat que no ha de portar cap
distintiu que permeta identificar-ne l’autoria o la institució a què pertany, a l’adreça
següent:
Campus d’Ontinyent de la Universitat de València
Avgda. Comte de Torrefiel, 22,
46870 Ontinyent (València – Spain)
En l’interior del sobre ha de figurar la documentació següent dividida en dos sobres amb
els títols següents:
Plec A. Dades personals
A l’interior figurarà l’annex 1
Plec B. Projecte
A l’interior hi haurà en cinc còpies impreses i enquadernades del projecte, cadascuna
de les quals no pot tenir una extensió inferior a tres folis ni superior a quinze; tampoc no
ha de portar cap distintiu que permeta identificar-ne l’autoria o la institució a què pertany.
Així mateix, cal adjuntar el fitxer del projecte en suport informàtic compatible amb PC.
El projecte pot estar escrit tant en valencià com en castellà.De manera obligatòria, el
projecte ha de contenir, almenys, els apartats següents:
• Títol.
• Introducció: s’ha d’exposar de manera breu el tema d’investigació i explicar els
motius per a la recerca. Cal deixar explícit si forma part d’una investigació més
àmplia.
• Objectius.
• Metodologia.
• Fonts i bibliografia.
• Calendari d’execució del treball.
CINQUENA – Termini i lloc de presentació
Els projectes s’han de lliurar personalment a l’adreça exposada en la base quarta, abans
de les 14:00 hores del 10 de desembre de 2021, o per mitjà de qualsevol altra de les
formes previstes 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 cas de presentar la sol·licitud en una oficina de correus, s’ha de fer en un sobre
obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada. Quan la
documentació s’envie per aquest procediment, la persona sol·licitant ha d’anunciar
aquesta remissió dels documents per correu electrònic a les adreces següents:
secretaria@fundaciocampusontinyent.es i ontinyent@uv.es, en el mateix dia que
l’envie.

SISENA – Dotació del premi
El premi està dotat amb 4.000 euros. L’import es farà efectiu de la manera següent: un
25% en el moment de l’adjudicació; un 25% en un estadi intermedi de la investigació,
després que l’autor/a o l’equip d’autors envie un informe sobre els avanços realitzats
amb el vist-i-plau del tutor/a del treball (veure base desena) en; i el 50% restant, després
que es lliure l’estudi acabat i el jurat en dictamine la qualitat i obligatòriament se celebre
una sessió pública en la qual l’autor/a o representant de l’equip de treball (o si no n’hi ha
algun dels seus membres) presente el treball i els seus resultats.
SETENA – Incompatibilitats
Aquest premi és incompatible amb qualsevol altre ajut de recerca, per a aquest treball,
durant el període de realització.
HUITENA – Jurat
El jurat estarà integrat per les persones següents: el president/a de la Fundació o
persona en qui delegue, que actuarà com a president; el degà/ana de la Facultat de
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport o persona en qui delegue, que actuarà com a
vicepresident; dos membres nomenats proposta de la Presidència i altres dos nomenats
a proposta de la Vicepresidència entre membres del món acadèmic universitari,
prioritàriament aquells que tinguen o hagen tingut vinculació amb el Campus d’Ontinyent
de la Universitat de València. Com a secretari, amb veu, però sense vot, actuarà un
membre del PAS de la Universitat de València (Campus d’Ontinyent). En cas d’empat,
la Presidència del jurat tindrà vot de qualitat. El president del jurat (o persona en qui
delegue) té la capacitat de convocar-lo quan estime necessari. Cap membre del jurat no
pot presentar-se de manera individual o col·lectiva a aquest premi.
La designació dels membres del jurat i del llistat dels treballs presentats es farà pública
a la web de la Fundació i del Campus d’Ontinyent de la Universitat de València. En cas
de produir-se alguna vacant o absència en algun membre del jurat, la Presidència de la
Fundació (o persona en qui delegue) designarà el suplent o suplents corresponents. El
jurat té les màximes facultats per a interpretar aquestes bases i, fins i tot, pot declarar
desert el premi.
Els criteris objectius que el jurat ha de fer servir per valorar els projectes són els
següents:
1. Originalitat: 10 punts.
2. Interés científic: 10 punts.
3. Adequació de la proposta a les bases i viabilitat de la mateixa: 10 punts.
4. Curriculum vitae de l’investigador(s) adient per a la consecució del treball: 10 punts.
Les orientacions per a la puntuació que el jurat pot utilitzar per a decidir la concessió del
premi figuren a l’annex 2.

NOVENA – Veredicte del jurat
El veredicte del jurat és inapel·lable. Si s’escau, el jurat pot condicionar la concessió del
premi a la introducció d’algunes modificacions en el projecte.
El veredicte es farà públic o bé en un acte públic, o bé per comunicat penjat a les web
de la Fundació Universitària (www.fundaciocampusontinyent.es) i del Campus
d’Ontinyent (www.uv.es/ontinyent).
DESENA – Seguiment del treball
Del seguiment s’encarregarà una persona experta en la matèria nomenada pel jurat, a
la qual se li haja encomanat la tutoria. Aquesta persona rebrà, en finalitzar tot el procés,
un certificat de la Fundació que acredite la seua tasca.
Quan hauran transcorregut sis mesos des del moment de la concessió del premi, el jurat
ha de rebre informació de l’estat de la investigació, mitjançant un informe que haurà de
comptar amb el vistiplau del tutor/a.
El jurat té capacitat per fer les consideracions necessàries i, fins i tot, per suspendre la
investigació si ho considera necessari, de resultes de l’informe del tutor/a.
ONZENA – Extinció del dret de premi
El dret de premi es pot extingir en els supòsits següents:
a. Si els informes del tutor/a no són satisfactoris.
b. Si la persona premiada incompleix qualsevol de les obligacions assumides.
L’extinció anticipada del premi implica la cancel·lació dels pagaments ulteriors que
estiguen pendents. Si hi ha culpa per part de la persona premiada, se li pot exigir la
devolució de les quantitats rebudes anteriorment.

DOTZENA – Termini i característiques del treball lliurat
El termini de lliurament del treball serà d’un any a comptar des de la comunicació del
veredicte per part del jurat.
El treball que s’espera que resulte d’aquest projecte d’investigació ha de reunir les
característiques formals següents: Estar redactat en castellà o valencià i tenir una
extensió mínima de 50 pàgines DIN A4 de text, sense comptar bibliografia,
transcripcions de documents, i annexos. El text s’ha de presentar en format Word (o
LibreOffice) amb font “Times New Roman” de grandària d’11 pt i amb interliniat d’1,5.
Pel que fa als continguts, ha de reunir les característiques pròpies dels treballs
d’investigació científica.
Si s’escau, el termini es pot prorrogar fins a sis mesos o, si la magnitud del treball ho
requerira, pel temps que la comissió de seguiment decidira. La pròrroga no implica cap
altra aportació econòmica per part de l’organització. En qualsevol cas, si el projecte s’ha
de perllongar en el temps, cal una justificació per escrit adreçada a la Fundació, que
s’ha de distribuir entre els membres del jurat a fi d’acceptar-la o rebutjar-la.
S’ha de lliurar dos còpies impreses del treball fet a la Fundació, on es custodiarà fins al
moment de l’edició. Cal també lliurar dos còpies informatitzades amb les extensions
següents: .docx i .pdf.

TRETZENA – Propietat i publicació del treball
La Fundació es reserva el dret de publicar el treball, o una versió adequada, en el termini
màxim d’un any després de la sessió pública en la qual l’autor/a o representant de l’equip
de treball (o si no n’hi ha algun dels seus membres) presente el treball i els seus
resultats. No obstant això, si una vegada transcorreguts dos anys d’aquesta sessió, el
treball no haguera estat publicat, o no haguera començat el procés de publicació,
l’autor/a o l’equip d’autors pot disposar-ne lliurement i publicar-lo pel seu compte. Només
cal que ho comunique prèviament a la Fundació, que faça constar el premi rebut, i que
en lliure deu exemplars a la Fundació, dos dels quals quedaran dipositats a la Facultat
de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, dos a la Biblioteca del Campus d’Ontinyent,
un per al tutor/a del treball premiat i la resta d’exemplars es podran emprar lliurement
per a les accions de dinamització que considere convenients la Fundació.
La publicació podrà fer-se en format electrònic, si es considera més adient per tal de
facilitar-ne la consulta i divulgació. En aquest cas es complirien els requisits de tota
publicació (ISBN).L’autor/a o l’equip d’autors han d’expressar el seu compromís a
adequar el treball i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementàries.
L’import del premi tindrà la consideració de drets d’autor per a la primera edició.
CATORZENA – Acceptació de les bases
El fet de concórrer a aquesta convocatòria representa el coneixement i l’acceptació
d’aquestes bases. El fet d’haver sigut beneficiari de la concessió del premi d’investigació
no implica cap tipus de relació laboral ni administrativa amb la Fundació.
QUINZENA – Protecció de dades
Les dades facilitades seran tractades per la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA VALL
D’ALBAIDA, d'acord amb el que es preveu en 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, en qualitat de Responsable de Tractament,
amb la finalitat de gestionar la seua sol·licitud a aquesta convocatòria, tramits d'anàlisi
i, en el seu cas, concessió, així com per a mantenir el contacte a l'efecte de formalització
del tràmit. Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la
finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats
que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. La base
jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el
consentiment explícit manifestat per Vostè mitjançant la formalització de la present
sol·licitud. Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en
els supòsits previstos, segons Llei, o els necessaris per al desenvolupament o control
de les finalitats esmentades. Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació,
Supressió, Limitació, Portabilitat o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de
presentar un escrit en Plaça Sant Domingo, 24 – 46870 Ontinyent (València) o en la
següent adreça de correu electrònic: secretaria@fundaciocampusontinyent.es. En
l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà
d'acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que
actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documento que
acrediti la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de
considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una
reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

