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RESOLUCIÓ DE 8 DE SETEMBRE DE 2016 DEL VICERECTORAT 

D'INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE 

VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN I PUBLIQUEN LES BASES DEL 

PROGRAMA DE PROMOCIÓ D'ECOSISTEMES INNOVADORS “VLC/START-

UP 2016” PER A LA SELECCIÓ D'INICIATIVES EMPRESARIALS AMB BASE 

CIENTIFICOTECNOLÒGICA QUE ES GENEREN A L'ENTORN VLC/CAMPUS. 

 

La creació de spin-offs i start-ups de base tecnològica fonamentades en el coneixement és un 

factor crític per al desenvolupament present i futur de l'economia; per a això ha d'existir una 

xarxa que proporcione suport i que garantisca la viabilitat de les iniciatives empresarials.  

La Universitat de València (UV) i el Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) aprofiten 

la seua aliança en el programa Campus d'Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS per establir 

una metodologia d'innovació oberta en la qual els agregats i els agents públics i privats de la 

seua àrea geogràfica col·laboren i competisquen i així creen un entorn favorable a la innovació, i 

estimulen i concedisquen facilitats per a la promoció d'activitats que fomenten la innovació o la 

creació d'empreses de base tecnològica. 

Els objectius d'aquesta metodologia són: 

a) afavorir la interacció i generació de sinergies positives entre científics de la UV i CSIC, 

amb empresaris i emprenedors de diferents sectors o camps d'activitat distribuïts de 

forma heterogènia a les instal·lacions del Parc Científic de la Universitat de València 

(PCUV). 

b) enfortir els parcs científics facilitant el llançament, la consolidació i promoció d'iniciatives 

empresarials amb base cientificotecnològica que es generen en l'entorn VLC/CAMPUS. 

c)  promoure la cultura d’emprenedoria entre el personal del campus.  

Aquests objectius es vehiculen mitjançant el conveni de 7 de maig de 2016, de col·laboració 

entre la UV i la Fundació Parc Científic de la Universitat de València (FPCUV) per a l'engegada 

de determinades actuacions del programa VLC/STARTUP programa que compta amb el suport i 

el finançament del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport mitjançant del CEI VLC/CAMPUS. 

En aquest context, VLC/CAMPUS ha posat en marxa al PCUV dues edicions de la iniciativa 

“VLC/STARTUP | Desenvolupa la teua empresa amb la UV i el CSIC”, mitjançant la qual es 

pretén donar suport al desenvolupament d'empreses innovadores i/o de base tecnològica a 

l'entorn de VLC/CAMPUS, posar a la seua disposició espais al PCUV i facilitar l'accés als 

diferents programes de suport a la innovació i a l'emprenedor de les entitats i organismes gestors 
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i col·laboradors. El PCUV col·labora amb VLC/CAMPUS en aquesta iniciativa, finançada al 50% 

de l'import de les ajudes que es descriuen en l'apartat 4 de les bases d'aquesta convocatòria. 

En el marc de VLC/CAMPUS, aquesta convocatòria del Vicerectorat d’Internacionalització i 

Cooperació de la UV per a la promoció d'ecosistemes innovadors es regula per les bases que es 

publiquen a continuació, està coordinada pels òrgans responsables del Programa VLC/CAMPUS 

a la UV i a la Delegació Institucional del CSIC a la Comunitat Valenciana i per la FPCUV. La 

gestió de les convocatòries correspon a l'Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència [OPEX] -

estructura de gestió del Programa Campus d'Excel·lència Internacional en la UV- i la iniciativa 

forma part, també, de les accions del Programa EMPREN+ de la UV, promogut pel Vicerectorat 

d’Investigació i Política Científica per impulsar la cultura emprenedora i facilitar la traducció del 

coneixement generat al campus en projectes empresarials d'alt valor per a la societat. 

El vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, fent ús de les 

atribucions que li confereix la Resolució de 6 de juny de 2016 del Rectorat de la UV per la qual 

s'aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el 

gerent i altres òrgans d'aquesta universitat, d'acord amb els Estatuts de la Universitat de 

València, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, i modificats per Decret 45/2013, de 28 de 

març, del Consell de la Generalitat i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

i el seu Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; 

RESOL 

Primer  

Convocar les ajudes del Programa de promoció d'ecosistemes innovadors “VLC/STARTUP 

2016” per a la selecció d'iniciatives empresarials amb base cientificotecnològica que es generen 

en l'entorn VLC/CAMPUS durant el curs 2016-2017, i aprovar les bases que regulen aquesta 

convocatòria i que figuren incloses com a annex I d'aquesta resolució. 

Segon 

La UV aporta per al finançament de les ajudes del programa fins a un màxim de 15.000,00 € 

procedents del Campus d'Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS, finançat pel Ministeri 

d'Educació, Cultura i Esport. Aquestes ajudes es financen amb càrrec a l'orgànica 6770059170, 

específica 20130560 del pressupost per a l'exercici 2016 de la UV. 

Tercer 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de 

reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que ha 

dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la 
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jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, 

comptadors des de l'endemà de la publicació. 

 

 
València, 8 de setembre de 2016 
 
 
 
 
 
Guillermo Palao Moreno 
Vicerector d'Internacionalització i Cooperació  

Comentario [T1]: En l’original posa “de 
setembre de juny”. He suprimit el segon 
mes, supose que era això el que volíeu. 
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ANNEX I 

BASES DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓ D'ECOSISTEMES INNOVADORS 

“VLC/STARTUP 2016” PER A LA SELECCIÓ D'INICIATIVES EMPRESARIALS 

AMB BASE CIENTIFICOTECNOLÒGICA QUE ES GENEREN EN L'ENTORN 

VLC/CAMPUS 

1. Objecte 

El vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la UV convoca les ajudes VLC/STARTUP 

2016 (d'ara endavant el Programa) en el marc de la iniciativa per a la promoció d'ecosistemes 

innovadors per al desenvolupament d'empreses innovadores i/o de base tecnològica en l'entorn 

VLC/CAMPUS en coordinació amb el Director de la FPCUV i la delegació del CSIC a la 

Comunitat Valenciana. L'objecte d'aquestes ajudes és facilitar el desenvolupament d'empreses 

innovadores i/o de base tecnològica en l'entorn VLC/CAMPUS i posar a la disposició de les 

empreses que en resulten beneficiàries una oferta formativa, espais al PCUV, i facilitar l'accés 

als diferents instruments de suport a l'emprenedor de les entitats i organismes col·laboradors. 

2. Beneficiaris i dret de participació 

2.1. Serà beneficiària de les ajudes del Programa qualsevol empresa en la qual almenys un 

membre de l'equip promotor estiga relacionat: 

 Prioritàriament, amb la UV1 (PAS, PDI, i/o estudiants, alumni o egressats de la UV) o 

personal tècnic i científic vinculats al CSIC, o les persones participants en el Programa 

YUZZ a la Universitat de València. 

 Amb el personal vinculat a qualsevol de les entitats, centres de recerca i empreses que 

conformen el mapa d'agregats del Campus d'Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS i 

que es pot consultar en l'enllaç: http://www.uv.es/cie/mapa_vlc/mapa_VLC.pdf 

2.2. El projecte ha de ser innovador i/o basat en el coneixement. 

2.3. L'empresa ha d'estar legalment constituïda i ha de tenir una antiguitat inferior a 3 anys. No 

poden presentar-se a aquesta convocatòria aquelles empreses que hagen sigut beneficiàries 

d'aquest programa en convocatòries anteriors. 

3. Vigència del programa, finançament i tipus d'ajudes 

A continuació, es detallen els termes i condicions de la convocatòria del Programa de promoció 

d'ecosistemes innovadors VLC/STARTUP 2016. 

 

http://www.uv.es/cie/mapa_vlc/mapa_VLC.pdf
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3.1 Vigència 

Les activitats previstes en el Programa es desenvoluparan, com a màxim, fins al 30 de juny de 

2018. 

3.2 Finançament 

Segons l'estipulació segona del conveni de 7 de maig de col·laboració entre la UV i la FPCUV 

per a l'engegada del programa VLC/STARTUP els compromisos de les parts són: 

La UV aportarà per al finançament de les ajudes del programa fins a un màxim de 15.000,00 € 

procedents del Campus d'Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS, finançat pel Ministeri 

d'Educació, Cultura i Esport. Aquestes ajudes es finançaran amb càrrec a l'orgànica 6770059170 

específica 20130560 del pressupost per a l'exercici 2016 de la UV. 

Per la seua banda la FPCUV es compromet a aportar per al finançament del programa fins a un 

màxim de 15.000,00 € del seu pressupost propi en les condicions que s'estableixen en aquest 

conveni de col·laboració.  

Aquestes ajudes seran compatibles amb qualsevol altra ajuda destinada a la mateixa finalitat 

procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacionals, de la Unió Europea 

o d'organismes internacionals. 

3.3 Ajudes del Programa 

3.3.1 Consolidació de start-ups existents en l'entorn VLC/CAMPUS en el PCUV, que consisteix 

en la concessió de fins a 8 ajudes a les empreses que hagen sigut beneficiàries del Programa 

mitjançant les quals, la UV i la FPCUV els facilitaran un espai en el PCUV d’acord amb les 

següents modalitats i condicions generals: 

a) Modalitat PLANTER: el programa ofereix fins a 4 allotjaments de treball gratuïts durant 6 

mesos i amb un descompte del 50% durant els 6 mesos posteriors en l'espai de cotreball 

del PCUV. L'allotjament en el PLANTER inclou mobiliari, connexió a Internet, accés a 

sales de reunions i a la resta de serveis del PCUV. Aquesta ajuda no inclou les 

despeses de subministrament i manteniment (electricitat, aigua, neteja…). 

b) Modalitat DESPATX: el programa ofereix 2 despatxos de fins a 30 m2 gratuïts durant 6 

mesos i amb un descompte del 50% durant els 12 mesos posteriors a les instal·lacions 

del PCUV. L'allotjament en el despatx inclou mobiliari, connexió a Internet, accés a sales 

de reunions i a la resta de serveis del PCUV. L'ajuda no inclou les despeses de 

subministrament i manteniment (electricitat, aigua, neteja…). 

c) Modalitat LABORATORI: el programa ofereix 2 espais de laboratori de fins a 30 m2 

gratuïts durant 6 mesos i amb un descompte del 50% durant els 12 mesos posteriors. 
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L'allotjament en el LABORATORI inclou el mobiliari (bancada, preses d'aigua, desguàs, i 

preinstal·lacions d'aire comprimit i aigua desionitzada), accés a sales de reunions i a la 

resta de serveis del PCUV. Aquesta ajuda no inclou les despeses de subministrament i 

manteniment (electricitat, aigua, neteja…). 

La FPCUV facilita a les empreses beneficiàries del Programa l'accés a instruments de 

finançament i de suport a l'emprenedor de diverses entitats i organismes col·laboradors. 

3.3.2 Cicle de Tallers Formatius de la AEEC 

El Programa contempla també un cicle de tallers formatius en matèria d’emprenedoria i gestió 

empresarial per a start-ups dirigida als beneficiaris del Programa i obert també a la resta de 

personal interessat de la Comunitat Universitària. La presentació d'una sol·licitud en aquesta 

convocatòria possibilita la participació en aquesta oferta formativa, independentment del resultat 

final del procés d'avaluació previst. 

El contingut dels tallers previstos és: 

 Per què emprendre?  

 Com crear una start-up 

 Innovació i xarxes socials  

 Propietat intel·lectual i gestió de la innovació 

 Finançament i inversió  

 Màrqueting per a start-ups 

 

4. Formalització de les sol·licituds i documentació 

La unitat de gestió d'aquestes ajudes serà l'Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència [OPEX]. Les 

persones interessades han d'emplenar el formulari d'inscripció que s'ha d’ajustar al model 

establert en l'annex 1 d'aquesta convocatòria (formulari de sol·licitud), i que ha d'acompanyar-se 

dels documents següents: 

 Document justificatiu de la vinculació de l'empresa amb VLC/CAMPUS segons l'apartat 
2.1  

 Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'empresa 
 Fotocopia de l'escriptura de constitució i de l'alta censal (Model 036)  
 Evidència d'estar al corrent amb la Seguretat Social, Hisenda Pública Estatal i Hisenda 

Pública Autonòmica 

La proposta ha d'anar signada pel representant legal de l'empresa que, sense perjudici del que 

es disposa en l'article 38 de la Llei 30/1992, ha de presentar la seua sol·licitud a través del 

formulari en línia ENTREU (Entorn de Tramitació Electrònica de la Universitat de València), o 

directament mitjançant el registre de la Universitat de València. 
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Així mateix, els sol·licitants han d’enviar una còpia de la sol·licitud presentada a l'adreça de 

correu electrònic startup@vlc-campus.com. Aquesta còpia s'ha d’acompanyar de la següent 

documentació necessària per a valorar el projecte: 

 Resum executiu del pla d'empresa, que ha de desenvolupar els punts següents: 

o Resum / Dades bàsiques del projecte  
o Emprenedor: dades dels promotors del projecte 
o Aspectes juridicofiscals  
o Pla economicofinancer i d'inversions 
o Aspectes de producció / Operacions 
o Pla de màrqueting i vendes  
o Aspectes organitzatius i RH  
o Annexos (si escau) 

 CV dels promotors del projecte 

No es tenen en compte les sol·licituds que no completen correctament el procés de presentació 
establert. 

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta 

convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acaba el 18 de novembre de 2016 a 

les 12:00 h, se’n donarà publicitat al Tauler Oficial d'Anuncis de la UV 

(https://webges.uv.es/uvTaeWeb/), sense perjudici de la publicació en la pàgina web de l'Oficina 

de Polítiques per a l'Excel·lència de la UV (www.uv.es/opex) i del CEI VLC/CAMPUS (www.vlc-

campus.com). 

A l'efecte de compliment de termini es té en compte la data i hora de presentació per registre 

d'entrada de la Universitat de València. 

Si la documentació aportada està incompleta, en compliment de l'article 71 de la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu 

comú, es requerirà al sol·licitant que en el termini de deu dies hàbils complete la documentació o 

esmene les deficiències, amb advertiment que, si no ho fa, implicarà el desistiment de la 

sol·licitud. 

5. Òrgan instructor i òrgan d'avaluació, criteris i procediment de selecció. 

5.1. Òrgan instructor de la convocatòria 

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és l'Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència de la 

Universitat de València. 

5.2. Òrgan d'avaluació 

La Comissió d'Avaluació de les ajudes està formada, en representació de VLC/CAMPUS, per les 

persones següents:  

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
http://www.vlc-campus.com/
http://www.vlc-campus.com/
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 El director de l'Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència  

 El gerent del Parc Científic  

 El coordinador institucional del CSIC a la Comunitat Valenciana  

 La directora de l'Oficina de Transferència dels Resultats de la Recerca (OTRI) 

O per aquelles altres en les quals deleguen la seua representació. 

Aquesta comissió pot demanar l'assessorament del personal tècnic que considere convenient. 

5.3. Criteris d’avaluació 

L'avaluació de les sol·licituds s’ha de dur a terme segons els criteris següents: 

a) Caràcter innovador (30%) 

Descripció de les possibles característiques innovadores i diferenciadores del producte o servei 

que aporten valor afegit i el distingeixen d'altres productes o serveis ja existents. 

b) Viabilitat (30%) 

Justificació de la viabilitat econòmica i tècnica de l'empresa per a desenvolupar el producte o 

servei. 

c) Enfocament cap a oportunitats atractives de mercat (10%) 

Justificació de la necessitat de mercat que satisfà el projecte a desenvolupar, amb especificació 

del públic objectiu al qual es dirigeix l'estudi. Aplicabilitat del resultats, proximitat al mercat i 

impacte socioeconòmic que suposa. 

d) Entrevista personal amb els promotors de les iniciatives (30%) 

La Comissió d'Avaluació realitzarà una preselecció de candidatures, les classificarà en funció de 

les seues característiques, i concertarà una entrevista personal amb els promotors de les 

iniciatives amb presentació del projecte. L'entrevista persegueix contribuir a la valoració dels 

criteris d'avaluació per part de la Comissió d'Avaluació i concretar les necessitats de consolidació 

de les start-ups existents als espais que el PCUV posa a la seua disposició en aquesta 

convocatòria. 

 5.4. Avaluació 

Una vegada realitzades les entrevistes personals i valorats els criteris corresponents, la Comissió 

d'Avaluació elevarà a l'òrgan convocant una proposta de resolució que indique la denominació de 

l'empresa, el nom i cognoms del representant de l'empresa i la proposta d'espai a ocupar al 

PCUV. 

6. Resolució 
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Vista la proposta de resolució de la Comissió d'Avaluació, l’òrgan instructor realitzarà una 

proposta de resolució provisional, amb la relació provisional de les ajudes concedides i donarà 

un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al Tauler Oficial d'Anuncis de 

la UV (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/) i la web del Campus d'Excel·lència VLC/CAMPUS 

(www.vlc-campus.com) per a presentar, si escau, escrit d'al·legacions.  

Transcorregut aquest termini el vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació publicarà la 

proposta de resolució definitiva en el Tauler Oficial d’Anuncis de la UV 

(https://webges.uv.es/uvTaeWeb/) i en la pàgina web del Campus d’Excel·lència VLC/CAMPUS 

(www.vlc-campus.com), i es comunicarà als o a les beneficiàries de les ajudes perquè, en el 

termini de 5 dies hàbils a partir del següent a la recepció de la notificació, presenten l’acceptació 

expressa a l'ajuda. 

Transcorregut aquest termini el vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació publicarà la 

resolució definitiva en el Tauler Oficial d'Anuncis de la UV (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/) i la 

web del Campus d'Excel·lència VLC/CAMPUS (www.vlc-campus.com) i la notificarà als 

interessats o interessades. 

El termini màxim per a resoldre i notificar aquestes ajudes serà de tres mesos a partir de 

l'endemà de la publicació de la resolució provisional en el Tauler Oficial d'Anuncis de la UV. 

En la resolució s'especificarà la denominació de les empreses beneficiàries de les ajudes 

previstes en els apartats 3.2.1. i 3.2.3 d'aquesta convocatòria, el nom i cognoms del representant 

de l'empresa i la proposta d'espai a ocupar al PCUV. 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu 

de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua publicació, davant el mateix òrgan 

que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans 

de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos 

mesos, des de l'endemà de la seua publicació.  

Es pot declarar deserta la convocatòria per incompliment de les condicions exigides en aquesta. 

7. Formalització de les ajudes per a la consolidació de les start-ups seleccionades pel 

programa al PCUV 

Les iniciatives beneficiàries del programa han de formalitzar-ne la instal·lació prioritàriament al 

PCUV abans de finalitzar 2016. 

8. Protecció de dades 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
http://www.vlc-campus.com/
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
http://www.vlc-campus.com/


 

p. 10 
 

El contingut de les idees que es presenten en el Programa, així com totes les dades, 

documentació i informació de qualsevol classe que es subministre, tenen caràcter confidencial, 

secret i restringit i com a tals han de ser tractats tant per la Universitat de València, com a 

receptora de les sol·licituds, com pels membres de la Comissió d'Avaluació. 

La participació en aquesta convocatòria suposa la incorporació de les dades personals als 

sistemes d'informació de la Universitat de València, per a la gestió administrativa d’aquesta. 

Així mateix la vostra participació comporta les cessions de dades següents: 

 A la FPCUV i a la AEEC per a la gestió de les ajudes previstes en el programa 

 Publicació dels resultats en les pàgines web de la UV, el CSIC, la AEEC, VLC/CAMPUS 

i la FPCUV 

Així mateix, autoritzeu que la vostra informació puga ser utilitzada per la Universitat de València 

per a la remissió d'informacions sobre esdeveniments relacionats amb l'àmbit del Programa per 

qualsevol mitjà, incloses les comunicacions electròniques. 

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament 

mitjançant la remissió d'un missatge de correu electrònic a lopd@uv.es des d’un compte de la 

Universitat de València, o per escrit aportant còpia de document oficial que acredite la vostra 

identitat i justificació, si escau, de la vostra sol·licitud dirigit a: 

Protecció de dades: Servei d'Informàtica. Universitat de València. C / Amadeu de Savoia, 4, 2n. 

46010 –València. 

9. Publicitat 

Els beneficiaris han de donar publicitat a les ajudes rebudes en els contractes administratius i 

laborals, publicacions, ponències i activitats de difusió de resultats, i esmentar expressament que 

el projecte ha sigut finançat pel Campus d'Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS, finançat pel 

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

A més, les empreses participants han de fer publicitat de la concessió de l'ajuda en la seua 

pàgina web corporativa. 

10. Observacions 

La presentació d'una sol·licitud per a aquestes ajudes suposa, per part del beneficiari, 

l'acceptació expressa tant d'aquestes bases com dels criteris i decisions que la UV puga prendre 

davant qualsevol dubte d'interpretació sobre els requisits i condicions fins ací enunciats. 

La detecció d'un incompliment d'aquestes bases, qualsevol que siga el moment en què aquest 

es produïsca i independentment de l'estat en què es trobe la sol·licitud dins del procés de 

mailto:lopd@uv.es
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preselecció, selecció o concessió de les ajudes, suposa la cancel·lació automàtica d'aquesta 

sol·licitud o de l'ajuda si aquesta haguera sigut concedida. 

Els sol·licitants accepten de forma expressa la plena validesa dels registres i mitjans electrònics i 

telemàtics gestionats pels sistemes informàtics de la UV o de VLC/CAMPUS com a prova 

plenament vàlida davant eventuals reclamacions o procediments judicials o extrajudicials 

vinculats a la sol·licitud, selecció, concessió, denegació i ús de les ajudes. 
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Annex II 

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓ D'ECOSISTEMES INNOVADORS 
"VLC/CAMPUS STARTUP 2016 |DESENVOLUPA LA TEUA START-UP AMB LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL CONSELL 
SUPERIOR DE RECERQUES CIENTIFIQUES”  

1. Nom de l'empresa  

 

2. Representant legal de l'empresa (persona de contacte) 

Nom NIF 

  

Correu de contacte Telèfon de contacte  

  

Tipus d'espai PCUV al qual opta (marcar amb X):  PLANTER  DESPATX  LABORATORI  

Descripció de l'equip promotor  

Cognoms i nom (inclòs el representant legal de 

l'empresa) 

Tipus de vinculació amb VLC/CAMPUS (p. 

ex. PAS/PDI/,Alumni/Egressat en UV 

Personal Tècnic / Investigador CSIC, centre 

agregat a VLC/CAMPUS…)2 

NIF Signatura  

 
   

 
   

 
   

3. Resum del projecte (màxim 200 paraules) 

 

 

 

 

 

 

2És necessari acompanyar el formulari de la documentació següent: 
-Document justificatiu de la vinculació amb VLC/CAMPUS segons l'apartat 2.1 
-Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'empresa  
-Fotocopia de l'escriptura de constitució i de l'alta censal (Model 036) 
-Evidència d'estar al corrent amb la Seguretat Social, Hisenda Pública Estatal i Hisenda Pública Autonòmica)  
-El personal vinculat a la UV ha d'acreditar no estar afectat d'incompatibilitat, d’acord amb el que s'estableix en la Llei sobre 
incompatibilitats del personal al servei de l'administració de l'Estat i altres normes de desenvolupament en matèria 
d'incompatibilitats. 


