Resolució del rector de la Universitat Jaume I per la qual es convoca la setena edició del concurs
universitari per a treballs que versen sobre compensació de bases negatives i quotes pendents
de deducció en el IRPF i IS

La Universitat Jaume I, a través de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, i en col·laboració
amb l'Associació Professional d'Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana, té la voluntat de convocar
la setena edició del concurs universitari per a treballs que versen sobre compensació de bases negatives
i quotes pendents de deducció en el IRPF i IS.
És per això que,
RESOLC,
Primer
Convocar la setena edició del concurs universitari per a treballs que versen sobre compensació de bases
negatives i quotes pendents de deducció en el IRPF i IS.
Segon
Aprovar les bases que regeixen aquest concurs, i que figuren en l’annex I.
Tercer.
Publicar les bases d’aquest concurs en el Taules d’Anuncis Oficials de la Universitat.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i en els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar un dels següents recursos:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte contra el qual
es recorre en el termini d'un mes comptador des de l'endemà al de la recepció d'aquesta notificació.
La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el contrari, no suspèn
l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 117 de la Llei 39/2015.
Si transcorre un mes des de l'endemà al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest haja
sigut resolt i notificat, es pot entendre que ha sigut desestimat i es pot interposar recurs contenciós

administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de sis mesos comptadors
des de l'endemà al de la desestimació presumpta.
b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins del termini
de dos mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació.
En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interposar el recurs contenciós administratiu
fins que siga resolt expressament o se n'haja produït la desestimació per silenci administratiu.
Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere procedent.

El rector,

Vicent Climent Jordà
Castelló de la Plana, 18 de desembre de 2017.

SETENA EDICIÓ DEL CONCURS UNIVERSITARI PER A TREBALLS QUE VERSEN SOBRE EL TEMA
SEGÜENT:
“Compensació de bases negatives i quotes pendents de deducció en el IRPF i IS”

(Bases aprovades per Resolució del rector de la Universitat Jaume I de 18 de desembre de 2017)

1a Objecte
L'Associació Professional d'Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana i la Facultat de Ciències
Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló, convoquen la Setena Edició del Concurs
Universitari per a treballs que versen sobre el tema següent: “Compensació de bases negatives i quotes
pendents de deducció en el IRPF i IS”.
2a Participants
Podrà participar qualsevol persona que estiga realitzant estudis universitaris matriculats en assignatures
de contingut tributari en el curs acadèmic 2017-2018 en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
de la Universitat Jaume I o en cursos de postgrau propis o oficials impartits en l’UJI.

3a Directrius per a l'elaboració del treball
1. Els projectes hauran de ser originals i inèdits.
2. El treball podrà realitzar-se individualment o en grup, i en aquest cas amb un màxim de tres estudiants.
3. Contingut i apartats:
A. En la portada es farà constar la denominació del concurs, el títol del treball, i el pseudònim.
B. Ha d'existir una adequada planificació del treball, que es mostrarà a través d'un índex que
relacione els apartats de què conste el treball.
C. En el treball es realitzarà una exposició sistemàtica dels fets (incentius, mesures, propostes...)
D. Ha de demostrar-se un ús crític de la informació manejada, tant en les opinions esmentades com
en les dels propis autors.
E. El treball ha d'incloure un apartat amb les conclusions. Procedix manifestar les limitacions de
l'estudi i els possibles desenrotllaments que podria tenir.
F. S'ha de relacionar la bibliografia: llibres, articles, bases de dades, documents, informació en la
xarxa, etc., que s'haja utilitzat i la referència del qual figure citada en el text.
4. Complir determinats criteris acadèmics (rigor en el llenguatge i coherència en els arguments).
5. Aspectes formals
A. Els treballs hauran de ser presentats en paper i en fitxer DOC o PDF el nom dels quals ha de
coincidir amb el pseudònim utilitzat.
B. Extensió: entre 10 i 20 pàgines, més els apèndixs i annexos que es considere oportú incorporar.
C. Grandària de paper: DIN A4 (21 cm. x 29,7 cm.)

D. Marges: superior i inferior de 2,5 cm., i dret i esquerre de 3 cm. (màxim)]. Les pàgines aniran
numerades.
E. Tipus de lletra: Arial 12; Interlineat 1,5
F. El treball se signarà amb un pseudònim. S'entregarà, junt amb el text, un sobre tancat que continga:
a la seua anvers, el pseudònim i, al seu interior el pseudònim i la identificació completa dels partícips
(nom i cognoms, NIF, correu electrònic de la UJI i curs i titulació en què està matriculat).
4a Termini de presentació
1. El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 31 de maig del 2018.
2. Els treballs hauran de presentar-se a la Secretaria del Departament de DRET PÚBLIC de la
Universitat Jaume I de Castelló i en format electrònic enviat a l'adreça de correu electrònic oron@uji.es
Com a justificant de l'entrega, el o els estudiants presentaran una fotocòpia de la portada que serà
segellada amb el segell del Departament.
5a Constitució del jurat
Per a la resolució del concurs es constituirà un jurat presidit per D. Arturo Casinos Garcés, president de
l'APAFCV i integrat per
a) Dos representants de l'APAFCV, i
b) Dos representants del Departament de Dret Públic, d'entre els quals es nomenarà un/a secretari/a.
6a Criteris de selecció i proposta de resolució del premi
Fase de preselecció: El treball serà valorat inicialment per una comissió integrada per professors
d'universitat i professionals de l'APAFCV que podrà proposar, motivadament, l'exclusió d'aquells treballs
els autors de la qual, contingut o presentació no s'ajusten als anteriors requisits.
Fase final: Selecció dels millors treballs pel jurat. El jurat examinarà els projectes presentats i formularà
la corresponent proposta de resolució del premi amb una valoració màxima de 20 punts distribuïts en els
següents apartats:
a) Metodologia (aspectes formals, planificació i sistemàtica, rigor i coherència), fins a 3 punts.
b) Exposició del contingut (descripció, anàlisi…), fins a 7 punts.
c) Anàlisi crítica, propostes i conclusions, fins a 7 punts.
d) Bibliografia i fonts utilitzades, fins a 3 punts.
El jurat podrà proposar, motivadament, que es deixe desert el/els premi/s, no podent recaure en el mateix
treball més d'un d'ells. L'acta reflectirà exclusivament els tres premis, així com les mencions honorífiques
si les haguera.
La decisió del jurat s'emetrà abans del dia 20 de juliol del 2018, i es publicarà en la pàgina web de
l'APAFCV
(http://www.apafcv.es/)
i
del
Departament
de
Dret
Públic
(https://www.uji.es/departaments/dpu/).
7ª Premi i accèssits
1. Es concediran tres premis.
El primer premi consisteix, per a cada un dels estudiants, en un Smartphone d'última generació, una beca
de formació per a assistir a tots els cursos de formació de l'APAFCV durant un any i la publicació del treball
en el Butlletí de l'APAFCV.
El segon premi consisteix, per a cada un dels estudiants, en un disc dur extern de 1TB i una beca de
formació per a assistir a tots els cursos de formació de l'APAFCV durant un any.

El tercer premi consisteix en una beca de formació per a assistir a tots els cursos de formació de l'APAFCV
durant un any.
2. Els premis es notificaran durant el mes de juliol i s'entregaran en el seu de l'APAFCV o en lloc on es
duga a terme una activitat de formació, en data que es fixe a este efecte.
3. Els treballs premiats podran ser publicats, reproduïts i difosos, si així ho estima l'APAFCV, per a la qual
cosa queda expressament autoritzada per les persones que participen en el present concurs.
4. Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors/es a la Secretaria del Departament de Dret
Públic de la UJI fins al 30 de setembre del 2018, data en què es procedirà a la destrucció dels mateixos.
8a Reconeixement de crèdits per activitats.
Als participants que passen a la fase final, no havent sigut exclosos en la fase de preselecció, se'ls
reconeixerà crèdit i mig.
9a Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les presents bases.

