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CONVOCATORIA DELS PREMIS “ERNEST BREVA “ DEL PROGRA MA A 
L’EXCEL·LÈNCIA DE L’ESTUDIANTAT DE GRAU 2016/17 DE LA UNIVERSITAT 
JAUME I 

Resolució de 8 de febrer de 2018 del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la que es 
convoquen els premis Ernest Breva del programa a l’excel·lència acadèmica de 
l’estudiantat de grau. 

Article 1. Objecte 

L’objecte d’aquest programa que promou la Universitat Jaume I és impulsar 
l’excel·lència i l’alt rendiment de l’estudiantat en el marc del nou espai europeu 
d’educació superior a través de l’atorgament de premis a l’excel·lència al llarg de tota la 
trajectòria acadèmica i culmina amb l’obtenció del diploma al rendiment acadèmic de 
l’estudiantat de grau. 

Aquest programa té una doble finalitat. D’una banda, ofereix l’oportunitat a 
l’estudiantat d’interessar-se per la formació i perfeccionament del seu currículum 
formatiu i el fa competitiu. D’una altra banda, amb la promoció d’aquests premis i del 
diploma, la Universitat Jaume I busca consolidar un planter d’estudiantat excel·lent i els 
obri la possibilitat d’esdevenir futur personal investigador i docent que done prestigi a 
l’UJI, reforce la qualitat de l’activitat docent i investigadora i siga un referent no només 
en l’entorn més pròxim sinó també en l’àmbit nacional i internacional. 

Per això, en el marc d’aquest programa, la Universitat Jaume I atorgarà cada any premis 
a l’excel·lència entre l’estudiantat que tenen com a objectiu:  

• Premiar i reconèixer l’esforç davant l’estudi.  
• Millorar el currículum formatiu de l’estudiantat de l’UJI.  
• Millorar la motivació de l’estudiantat en el procés d’ensenyament/aprenentatge 

universitari.  
• Promoure l’excel·lència de l’estudiantat de l’UJI.  

Article 2. Categories de premis i requisits per a poder beneficiar-se del premi en 
aquesta convocatòria.  

Com a norma general, per a atorgar els diferents premis s’ha d’excloure automàticament 
l’estudiantat que ja està en possessió d’alguna titulació universitària oficial. Així 
mateix, no es valoraran en l’expedient acadèmic les qualificacions reconegudes 
(convalidades/adaptades). 

S’estableixen les següents categories de premis: 

a) Premis al rendiment acadèmic 

Es concedeix un premi per titulació a l’estudiantat que ha finalitzat els estudis 
universitaris de primer, segon, tercer i quart curs, respectivament, amb el millor 
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expedient acadèmic en la primera convocatòria del curs acadèmic. Pel que fa al grau de 
Medicina, atès que compta amb dos cursos més, el premi s’estén a tots els cursos que 
formen part de la titulació. 

Per a la concessió del premi s’ha de valorar l’expedient acadèmic expedit per la 
Universitat tenint en compte que s’han de superar els 60 crèdits de cada curs acadèmic 
de primer, segon, tercer i quart curs de grau (i per al grau de Medicina cinquè i sisè 
curs). La nota mitjana mínima per a poder accedir al premi ha de ser igual o superior a 
8,5 punts per a tots els graus de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, de la 
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i de la Facultat de Ciències de la Salut. 
Per als graus de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals la nota 
mitjana ha de ser igual o superior a 7,5 punts. 

Per al càlcul es tindrà en compte l’alumnat matriculat en assignatures per primera 
vegada en el curs acadèmic i en el qual les assignatures pertanyen a un curs (60 crèdits). 
Així mateix totes les assignatures cursades en plans d’intercanvi es tindran en compte 
per al càlcul de la nota mitjana sempre i quan s’haja realitzat la sol·licitud. 

b) Diploma al rendiment acadèmic UJI 

L’estudiantat que durant tota la seua trajectòria acadèmica obtinga el premi al rendiment 
acadèmic de primer fins a quart curs (Medicina fins a sisè curs), obtindrà el diploma al 
rendiment acadèmic.  

Article 3. Criteris i procediment per a la determinació dels premis 

Els premis s’han d’adjudicar d’acord amb els criteris establits en aquest document. En 
cas d’empat la comissió de seguiment pot determinar que s’atorgue més d’un premi en 
qualsevol de les categories. 

No és necessari sol·licitar el premi personalment. D’ofici, el vicerectorat competent ha 
de publicar al web de la Universitat, amb l’autorització prèvia de les persones afectades, 
una resolució provisional amb la relació dels candidats i candidates que compleixen els 
requisits fixats en la convocatòria per a optar al premi. En la dita resolució s’ha 
d’indicar el termini, que no pot ser ser inferior a deu dies ni superior a quinze, perquè 
l’estudiant o estudianta que considere que té un expedient millor puga formular les 
al·legacions corresponents. 

Finalitzat el termini d’al·legacions el vicerectorat competent ha de trametre a la 
comissió de seguiment les al·legacions que s’han presentat perquè les resolga.  

Finalitzat aquest termini i resoltes les al·legacions, el vicerectorat competent ha d’elevar 
una proposta al rector per a la resolució definitiva dels premis. Aquesta resolució s’ha 
de publicar al web de la Universitat. 

Les persones premiades tenen un període de quinze dies per a acceptar el premi.  
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Article 4. Quantitat econòmica dels premis 

La dotació dels premis d’excel·lència a l’estudiantat de la Universitat Jaume I és la 
següent: 

El premi en la categoria de primer, segon, tercer i quart curs (i en el cas del grau en 
Medicina, cinquè i sisè curs) el premi té una dotació de 250 €. 

A aquests premis és d’aplicació la preceptiva retenció de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques (IRPF), si escau. 

L’import total destinat a aquests premis és de 31500€, que s’inclou en la següent 
estructura pressupostària: VEOIE/VE, projecte 11G023, subprojecte 01, aplicació 4711.  

Tot i això, es pot augmentar el crèdit assenyalat en la convocatòria sempre que, abans 
de la concessió, s’aproven generacions, ampliacions o incorporacions de crèdits a la 
partida pressupostària corresponent, o existisquen romanents d’altres convocatòries 
imputades als mateixos crèdits pressupostaris o que hi hagen sigut transferits. En 
aquests casos serà necessària la formalització i la publicació en el tauler d’anuncis i en 
la pàgina web de la Universitat 
http://ujiapps.uji.es/perfils/estudiantat/base/premisiconcursos/premis/premisuji/premise
xcelacad/de la resolució de l’òrgan competent, així com en el tauler d’anuncis oficial 
(TAO http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ en la qual s’establisca el crèdit addicional 
màxim que es podrà concedir. Aquest crèdit addicional s’ha de concedir d’acord amb 
els criteris establits en aquesta convocatòria. 

Article 5. Cobrament del premi i justificació  

Les persones que obtinguen els premis han de presentar un escrit d’acceptació dins dels 
quinze dies següents a la publicació de la resolució definitiva de concessió, en el 
Registre General o per qualsevol dels mitjans previstos en l´article 16 de la Llei 39/2015 
de 2’octubre i del procediment administratiu comú, d’acord amb el model que s’inclou 
en l’annex I.  

La Universitat ha de fer els tràmits necessaris per a abonar l’import dels premis dins dels 
tres mesos següents a la resolució definitiva de concessió.  

Per a percebre el premi les persones interessades han d’omplir la fitxa de tercers. A 
aquest efecte, poden aconseguir-la al Servei de Control Intern de la Universitat Jaume I 
i a la següent adreça electrònica: http://www.uji.es/serveis/sci/base/terceros/fichaterceros/ 

. 

Aquests premis són compatibles amb altres ajudes que puguen gaudir les persones 
premiades per la mateixa raó o concepte.  

Article 6. Comissió de seguiment  
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Es constitueix una comissió per a la concessió dels premis a l’excel·lència a 
l’estudiantat de la Universitat Jaume I. Aquesta comissió ha de portar a terme el 
seguiment de tot el procés i vetlar pel compliment dels criteris de concessió i 
interpretació d’aquesta norma. La comissió està formada pels membres següents: 

• La vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Pilar García 
Agustín, que la presideix  

• Carmen Falomir del Campo en representació del Servei de Gestió de la 
Docència i Estudiants.  

• Inmaculada Usó Guiral tècnica de la Unitat de Suport Educatiu.  
• Jordi Torner Mas tècnic d’activitats juvenils del Vicerectorat d’Estudiants, 

Ocupació i Innovació Educativa, que actua de secretari o secretària. 
• Jorge Ribes Vicente, en representació del Consell de l’estudiantat. 
• Sixte Safont Villareal coordinador de les proves d’accés a l’UJI. 

Article 7. Resolució de la convocatòria  

El rector de la Universitat Jaume I, tenint en compte la proposta de la comissió de 
seguiment, ha de dictar la resolució d’adjudicació dels premis, sense perjudici de les 
delegacions de signatura aprovades d’acord amb l’article 12 de la de la Llei 39/2015 de 
2’octubre i del procediment administratiu comú,. En aquesta resolució s’ha d’indicar, 
com a mínim, els noms de les persones premiades i la quantia del premi. 

Article 8. Reconeixement 

L’obtenció dels premis al rendiment acadèmic per a cada curs i el diploma al rendiment 
acadèmic han de constar a l’expedient acadèmic de l’estudiantat. 

Article 9. Publicació de la resolució de la convocatòria  

La resolució d’adjudicació dels premis s’ha de publicar en el tauler d’anuncis de la 
Universitat http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ i ha d’indicar els recursos que es poden 
interposar i l’òrgan davant el qual s’han de presentar.  

Qualsevol altra informació relativa a aquest concurs s’ha de publicar a la mateixa 
adreça. 

Article 10. Comunicacions  

Les comunicacions o publicacions relacionades amb aquesta convocatòria en el tauler 
d’anuncis de la Universitat a la següent adreça http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/  així 
com a 
http://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/dise/premisiconcursos/premis/premisuji/premise
xcelacad/ ,  

Article 11. Entrada en vigor  
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Aquests criteris són d’aplicació per a l’adjudicació dels premis a l’excel·lència de 
l’estudiantat de grau de la Universitat Jaume I que s’atorguen a partir del curs acadèmic 
2011/12 en referència a l’estudiantat que compleix els requisits indicats al mes de juny 
del curs acadèmic 2011/12 i deixen sense efecte els criteris dels premis al rendiment 
acadèmic. 

12. Règim jurídic 

En tot allò que no es preveu en aquestes bases és d’aplicació el que disposen els 
preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions , la Llei 
1/2015 de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector públic Instrumental i de Subvencions i les 

respectives normes de desenvolupament. Supletòriament són d’aplicació les restants 
normes del dret públic i, si no n’hi ha, les normes del dret privat. 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
de reposició davant del Rectorat de la Universitat Jaume I, en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 121 i 
següents de la Llei 39/2015 de 2 d’octubre del procediment administratiu comú, i un 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, 
dins dels dos mesos següents, comptadors des de l’endemà de la publicació, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici 
que es puga interposar qualsevol altre recurs que s’estime oportú. 

El rector, i per delegació de signatura (Resolució de 17 de juny de 2014),  

la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa 

 

 

Castelló de la Plana, 8 de febrer de 2018 


