
Res olució de data 30 d'octubre de 2018, del rector de la Uni vers itat 

Politécnic a de Valenc i a, perla qual es c onvoquen ajudes perla realitza ció en 

valencia del treball f i nal de g rau, del treball final de master o de la tesi 

doctoral, que es regira per les ba s es que figuren en l'a nnex a a questa 

c onvoc atoria. 

PRIMER 

L'objecte d'aquesta convocatoria és reconéixer i premiar la realització en valencia 

del treball final de grau (TFG), del treball final de master (TFM) o de la tesi doctoral 

fets per alumnat de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV). El 

desenvolupament del procediment es portara a terme amb el suport del Servei de 

Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) de la Universitat Politécnica de 

Valencia. No són objecte d'aquesta convocatoria els treballs finals de títols propis. 

SEGON 

S'estableixen diverses categories d'ajudes amb dotacions economiques que 

s'especifiquen en les bases reguladores del procediment. 

Aquestes ajudes estan financ;ades amb fons propis de la UPV amb carrec a la 
partida pressupostaria 01020000 40000 per un import maxim de 3.900 euros (tres 
mil nou-cents euros) amb ca.rrec a !'oficina gestora del Servei de Promoció i 
Normalització Lingüística de la UPV, en la qual existeix crédit pressupostari 
suficient i adequat per a la cobertura de la present convocatoria. La dotació 
económica de les ajudes estara subjecta a la corresponent retenció que estableix 
la normativa vigent. 

TERCER 

Contra aquesta resolució i contra les seues bases, que esgota la via 

administrativa, podra interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un 

mes, comptador des de l'endema de la seua publicació, davant el mateix órgan 

que l'ha dictat, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant deis 

órgans de jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el 

termini de dos mesos comptadors des de l'endema de la seua publicació. 

Valencia, 30 d'octubre de 2018 
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ANNEXI 

BASES COMUNES DE LES AJUDES PER LA REALITZACIÓ EN VALENCIA DE 
TFG, TFM I TESIS DOCTORALS 

2018 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATORIA

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística, dependent del Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació, organitza la present convocatoria d'ajudes per 
a promoure l'ús del valencia en la redacció de TFG, TFM i tesis doctorals. L'ajuda 
va dirigida a estudis oficials i queden exclosos els títols propis. L'ajuda esta dirigida 
a treballs presentats i avaluats pels tribunals amb una qualificació d'apte. 

Aquesta iniciativa s'emmarca dins del procés de normalització lingüística que es 

porta a terme a la UPV. 

2. AJUDES

Hi ha tres modalitats d'ajudes: 

1. Ajudes per a la realització en valencia deis treballs TFG fins a un maxim de

300 euros.

2. Ajudes per a la realització en valencia deis treballs TFM (de masters

oficials) fins a un maxim de 400 euros.

3. Ajudes per a la realització en valencia de tesis doctorals fins a un maxim de

1.000 euros.

3. REQUISITS

Cal haver fet en valencia la redacció i la defensa del TFG, TFM o la tesi doctoral i 
tenir una qualificació d'apte. 

En el cas de TFG i TFM, el treball per al qual se sol-licita l'ajuda ha d'haver-se 

defensat durant el període compres des del 14 d'abril de 2018 fins al termini que 

figura en la base núm. 5 d'aquesta convocatoria. 
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