
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL I PREMI AL MILLOR PROJECTE DE FINAL DE GRAU I FINAL 

DE MÀSTER DE LA CÀTEDRA RECIPLASA DE LA GESTIÒ DE RESIDUS URBANS DE LA 

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 

 

Resolució de 13/03/2018 del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoquen els I 

Premis al millor projecte de final de grau i final de màster, en el marc de la Càtedra 

RECIPLASA d’aquesta universitat. 

 

 

Bases de la convocatòria dels I Premis al millor projecte de final de grau i final de màster en 

el marc de la Càtedra Reciplasa de la Gestió de Residus Urbans de la Universitat Jaume I de 

Castelló. 

 

1. Finalitat del Premi 

El premi al millor projecte de final de grau i final de màster pretén ser una plataforma que 

permeta incentivar els treballs relacionats amb els fins de la Càtedra Reciplasa de la Gestiò de 

Residus Urbans de la Universitat Jaume I entre els estudiants de grau i de màster. Amb aquest 

fi, es convoquen dos premis: un al millor projecte final de grau i altre al millor projecte final de 

Máster, amb l’objectiu de atraure el talent cap a activitats i projectes que potencien la 

temàtica de la gestiò de residus i del medi ambient en general, reconeixent aquells treballs o 

projectes d’excel·lent qualitat. 

 

2. Requisits 

Pot participar qualsevol persona major de 18 anys que haja defensat el seu projecte final de 

grau o projecte final de màster en la Universitat Jaume I durant els anys 2017 i 2018, en àrees 

d’investigació relacionades amb la gestió de residus, el reciclatge i el medi ambient. 

En el cas que els interessats no tinguin residencia fiscal en territori espanyol deuran presentar 

un certificat de residencia fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residencia, 

d’acord amb allò disposat a l’article 22.5 del Reial Decret 887/2006, pel qual s’aprova el 

reglament de la Llei general de subvencions. 

Els concursants deuen presentar una declaració jurada en la qual s’especifique que el treball 

no ha guanyat cap altre concurs en convocatòries similars. 

 

3. Sol·licituds, documentació requerida i termini d’inscripció 

La documentació per poder participar deu enviar-se en format PDF a la direcció electrònica 

catedrareciplasa@uji.es abans del 30 d’Octubre de 2018. Es deu indicar a l’assumpte: “Premis 

Càtedra Reciplasa”. 

 

Documentació a presentar. 



a) Document 1: sol·licitud con les dades personals de la persona sol·licitant (nexe 1). 

b) Document 2: declaració responsable de que el treball no ha sigut guardonat 

prèviament, ni es troba en procés d’avaluació d’un altra convocatòria de premis (nexe 

2). 

c) Document 3: fotocopia del document nacional d’identitat o del passaport. 

d) Document 4: certificat acadèmic en el qual quedi reflectit, com a mínim, l’autor o 

autora, el títol del treball, la data de lectura i la qualificació obtinguda.  

e) Document 5: treball de final de grau o final de màster. 

f) Les persones interessades que no tinguin residencia fiscal en territori espanyol, deuran 

presentar el certificat de residencia fiscal previst en el segon paràgraf de la base 2. 

El incompliment del termini o la falta de algun dels requisits requerits serà motiu d’exclusió de 

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

 

4. Característiques del premi 

 L’import global destinat a la concessió d’aquests dos premis es de 1.000€ a càrrec de la 

Càtedra Reciplasa de la gestió dels residus urbans de la Universitat Jaume I. 

Els premis que s’atorgaran seran individualitzats i tindran la següent dotació econòmica: 

- Millor treball de final de grau (TFG): 400€. 

- Millor treball de final de màster (TFM): 600€. 

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

Propietat intel·lectual i exclusivitat del treball: 

L’autor o autora autoritza que el treball siga publicat a instàncies de la Càtedra en cas de ser 

premiat. La publicació es podrà fer a la web de la Càtedra, però també tindrà la opció de ser 

publicat pel Servei de Comunicació i Publicacions de la UJI. Els autors disposaran d’un període 

no inferior a tres mesos per a l’adaptació del treball als requisits exigits per la seua publicació. 

El cost de dita publicació serà cobert per la Càtedra Reciplasa. La publicació podrà ser tant en 

paper com electrònica. 

 

5. Composició de la comissió de valoració: 

La comissió de valoració estarà formada per les següents persones: 

- President: Félix Hernández Hernández, director de la Càtedra Reciplasa. 

- Secretari: Antonio Gallardo Izquierdo, coordinador grup Ingeniería de Residuos 

(INGRES) de l’UJI. 

- Vocal: Fernando Albarrán Vargas-Zúñiga, director tècnic Reciplasa S.A. 

- Vocal: Ignacio Morell Evangelista, director de l’Institut Universitari de Plaguicides i 

Aigües de l’UJI 

L’actuació de la Comissió s’ajustarà a allò disposat en la Llei 39/2015, de 1 de Octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 



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

clàusula següent. Aquesta acta estarà signada també amb el vist i plau del president del jurat o 

persona que el substitueixi. 

El jurat podrà deixar el concurs desert, tant d’un com dels dos premis, 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’orde decreixent de les obres, entre totes les presentades. Es 

prestarà especial atenció als aspectes divulgatius, amb el propòsit que el treball puga ser 

comprensible pel públic en general, sense necessitat de disposar de formació tècnica i/o 

especialitzada. Així mateix, es insta als participants a que presenten el treball en un llenguatge 

assequible per el gran públic, evitant aspectes excessivament tècnics que requereixin 

coneixements especialitzades. 

S’aplicaran els següents criteris de valoració: 

- Rellevància científica del treball, grau d’originalitat i innovació: fins a 5 punts. 

- Rellevància del tema tractat en quant a la gestió de residus  i/o protecció del medi 

ambient: fins a 10 punts 

- Enfoc divulgatiu del mateix: fins a 5 punts 

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

La Càtedra Reciplasa de la gestió dels residus urbans 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 (LODP). 

 

7. Resolució de la convocatòria 

Les notificacions i resolució dels premis es publicaran en la pàgina web 

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

contra aquestes i el termini i òrgan front el qual interposar-los. 

 

8. Esmena de sol·licituds. Relació provisional d’admesos i exclosos 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Universitat Jaume I publicarà, en el lloc 

indicat en la clàusula 7, la relació provisional de la llista d’aspirants admesos i exclosos del 

procés de selecció, indicant les causes d’exclusió. 

Es concediran deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de les 

mencionades llistes, per esmenar els motius d’exclusió, mitjançant la presentació de la 

documentació necessària en el Registre de la Universitat Jaume I. En cas de no presentar la 

documentació en el termini indicat els sol·licitants quedaran exclosos de la convocatòria. 

Les llistes definitives d’admesos i exclosos en el procediment es publicaran en els mitjans 

referits en la clàusula 7 d’aquesta convocatòria. 

 



9. Obligacions de les persones premiades 

D’acord amb els resultats del concurs, les persones seleccionades deuen presentar l’acceptació 

del premi (nexe III) en el Registre General o per qualsevol dels mitjans prevists en l’article 39.4 

de la Llei 39/2015, de 1 d’Octubre del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, així com la fitxa de tercers degudament complimentada. A tal efecte, podran 

aconseguir aquesta fitxa en el Servei de Control Intern de la Universitat Jaume I o en el següent 

enllaç: http://ww.uji.es/serveis/sci/base/terceros/fichaterceros/. 

 

10. Entrega de premis 

La Càtedra Reciplasa establirà l’acte de concessió dels premis i la publicitat corresponent. 

 

 


