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Resolució del 14 de juliol de 2022, de la vicerectora d’Innovació i Transferència de la 

Universitat de València , per la qual es fa pública la primera convocatòria del programa de 

captació de projectes empresarials de caràcter innovador vinculats al sector agroalimentari de 

la Incubadora d’Alta Tecnologia en Agroalimentació Sostenible (AgrotecUV) [Exp. INV22-04-

23] 

 

La vicerectora d’Innovació i Transferència de la Universitat de València, fent ús de les atribucions 

que li confereix la resolució de 20 de maig de 2022, de la rectora de la Universitat de València, 

per la qual es deleguen determinades competències en els vicerectorats, la Secretaria General, 

la Gerència i altres òrgans d’aquesta universitat (DOGV 30.05.2022), i facultada a partir del seu 

nomenament per resolució de la rectora d’1 d’abril de 2022, 

 

RESOL:  

Primer  

Convocar la primera edició del programa de captació de projectes empresarials de caràcter 

innovador vinculats al sector agroalimentari de la Incubadora d’Alta Tecnologia en 

Agroalimentació Sostenible (AgrotecUV) i aprovar les bases que en regulen el funcionament, així 

com el formulari de sol·licitud i la resta dels annexos que figuren, respectivament, com a annexos 

I, II, III, IV i V a aquesta resolució.  

 

Segon  

El finançament de les ajudes a què es refereix aquesta resolució és, d’acord amb les 

disponibilitats pressupostàries i segons la naturalesa de l’ajuda, amb càrrec a la clau específica 

20200930 del capítol VII del pressupost de despeses, amb un import global màxim de 45.000 €. 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de 

reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes comptador des de 

l’endemà de la seua publicació, o bé directament un recurs contenciós administratiu, davant els 

òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins el termini 

de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seua publicació.  

 

La rectora, p.d. (DOGV 30.05.2022) 

 

 

 

 

 

Rosa Maria Donat Beneito 

Vicerectora d’Innovació i Transferència 

 

 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/VerTablonFrontAction.do?filtro=principal&valor=busquedaAvanzada&filtrar=si&grupoNavegacion=0&servicioNavegacion=-4&esHistorico=todos&opcionTipoEdicto=-1&opcionTipoCentro=todos&opcionCentro=-%201&opcionOrganismoExterno=-1&titulo=&numeroExpediente=INV22-04-23
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/VerTablonFrontAction.do?filtro=principal&valor=busquedaAvanzada&filtrar=si&grupoNavegacion=0&servicioNavegacion=-4&esHistorico=todos&opcionTipoEdicto=-1&opcionTipoCentro=todos&opcionCentro=-%201&opcionOrganismoExterno=-1&titulo=&numeroExpediente=INV22-04-23
http://www.dogv.gva.es/datos/2022/05/30/pdf/2022_4587.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2022/05/30/pdf/2022_4587.pdf
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Annex I 

Bases reguladores de la primera convocatòria d’AgrotecUV: programa de captació de 

projectes empresarials de caràcter innovador vinculats al sector agroalimentari  

 

1. OBJECTE  

El Vicerectorat d’Innovació i Transferència de la Universitat de València impulsa el programa de 

captació d’un màxim de 10 projectes empresarials de caràcter innovador vinculats al sector 

agroalimentari per mitjà de la primera convocatòria d’AgrotecUV.  

AgrotecUV és una iniciativa de la Universitat de València en col·laboració amb la Fundació del 

Parc Científic de la Universitat de València, cofinançada en un 50% pel FEDER en el marc del 

Programa operatiu pluriregional 2014-2020, dins de l’eix 3 («Millorar la competitivitat de les 

pimes», objectiu temàtic 3 («Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses») i la 

prioritat d’inversió 3 («Foment de l’esperit empresarial, en particular, facilitant l’explotació 

econòmica de noves idees i promovent la creació de noves empreses, també mitjançant 

incubadores»). 

Les incubadores d’empreses d’alta tecnologia són centres avançats de referència europea per al 

foment de la innovació i la transferència de la tecnologia a les micropimes, que es conceben com 

un instrument fonamental per a promoure el creixement intel·ligent, sostenible i integrador 

promogut per la Unió Europea.  

La missió d’AgrotecUV és impulsar la transferència del coneixement científic en el sector 

agroalimentari, estimulant els processos d’innovació, generant un ecosistema de coneixement, 

tecnologia i infraestructures que aporte valor afegit a empreses de base tecnològica, 

innovadores i sostenibles. 

Mitjançant AgrotecUV, la Universitat de València posarà en marxa una sèrie de programes que, 

sota la supervisió d’un equip d’experts, combinaran els elements necessaris per al 

desenvolupament adequat dels projectes empresarials seleccionats. 

Els programes d’AgrotecUV estan adaptats a diferents estats de maduració dels projectes 

empresarials i cada un té una duració d’un any. Aquests projectes són els que segueixen:  

- Programa de preincubació: projectes amb menor grau de maduresa que han de 

treballar en la validació del model de negoci. 

- Programa d’incubació: projectes empresarials amb el model de negoci validat que han 

de treballar en l’encaix producte-mercat i confirmar-ho amb les primeres vendes.  

- Programa d’acceleració: empreses constituïdes que han aconseguit les primeres vendes 

i han de guanyar tracció en el mercat. 

Els projectes que complisquen el que hi ha establert en el seu full de ruta (vegeu amb més detall 

l’apartat 3) seran elegibles per a promocionar al programa posterior. En situacions excepcionals, 

el període dels programes es podrà ampliar sempre que els projectes seleccionats ho sol·liciten 

i que AgrotecUV ho considere adequat. 
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2. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT 

L’òrgan competent per a la instrucció i resolució de la convocatòria és el Vicerectorat d’Innovació 

i Transferència. 

Un extracte de les bases de la present convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana (DOGV), en la Base de Dades Nacional de Subvencions (d’ara en avant, 

BDNS) i també en la pàgina web d’AgrotecUV. 

Les comunicacions de totes les actuacions que es duguen a terme en el procediment es 

realitzaran, sempre que resulte tècnicament possible, a través de la seu electrònica de la 

Universitat de València.  

 

3. REQUISITS D’ELEGIBILITAT EN ELS PROGRAMES D’AGROTECUV.  

Els programes d’AgrotecUV de preincubació, incubació i acceleració estan oberts a tots aquells 

projectes empresarials i empreses emergents (startups) de caràcter innovador vinculats amb el 

sector agroalimentari.  

Són susceptibles de ser beneficiaris dels programes d’AgrotecUV els sol·licitants següents: 

- Projectes empresarials, que disposen o no d’un model de negoci validat o consolidat. 

Poden tenir o no l’empresa constituïda. 

- Empreses emergents que disposen d’un producte mínim viable (MVP, per les sigles en 

anglès) validat i unes primeres vendes. El seu objectiu és guanyar tracció en el mercat. 

- Investigadors i investigadores amb línies d’investigació d’alt impacte interessats a 

valorar les seues innovacions a través de l’emprenedoria. 

- Estudiants amb esperit emprenedor que desenvolupen solucions innovadores als 

problemes del sector agroalimentari. 

Als programes d’AgrotecUV, hi poden accedir persones físiques o jurídiques.  

Per a l’accés als programes de preincubació i d’incubació no cal que l’empresa es trobe 

legalment constituïda, però en el cas del programa d’acceleració és un requisit indispensable.  

Les propostes presentades han d’incloure els documents a què es refereix el punt 6.1 de les 

bases reguladores i aportar la informació suficient que permeta l’avaluació de la proposta 

segons els criteris fixats en el punt 6.3. 

La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació de les seues bases. No podran 

obtenir la condició de beneficiaris d’aquestes ajudes els participants que incórreguen en 

qualsevol de les circumstàncies que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 
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4. RECURSOS I SERVEIS A LA DISPOSICIÓ DELS PROJECTES SELECCIONATS 

S’establirà un full de ruta personalitzat entre cada projecte empresarial i AgrotecUV, en el qual 

han de figurar els serveis i els recursos necessaris per al desenvolupament adequat dels 

projectes empresarials, així com els objectius periòdics i finals que han d’assolir els projectes 

seleccionats. El full de ruta es revisarà en reunions periòdiques que permetran avaluar l’avanç 

del projecte i detectar noves necessitats.  

Els recursos i serveis que poden ser utilitzats per al desenvolupament dels projectes seleccionats 

són: 1) formació, 2) mentoria, 3) participació en jornades organitzades per la UV, l’FPCUV i 

AgrotecUV, 4) laboratori d’ús compartit, 5) accés a sales de reunió i formació, 6) espais d’ús 

individual, 7) laboratori d’economia experimental (LINEEX), i 8) accés als serveis cientificotècnics 

de la Universitat de València. 

 

4.1 Formació 

Les propostes seleccionades en aquesta convocatòria participaran en sessions formatives 

teoricopràctiques amb l’objectiu de millorar les competències dels emprenedors i 

emprenedores i orientar-los en aspectes clau per a la viabilitat del seu negoci. El calendari de les 

sessions formatives s’establirà d’acord amb l’oferta disponible després de la resolució de la 

convocatòria.  

Aquestes sessions inclouen, entre d’altres, formació en Lean Startup, disseny àgil de productes, 

estratègies de màrqueting digital i comerç electrònic, captació de finançament i relació amb 

inversors.  

 

4.2 Mentoria 

Els projectes seleccionats rebran mentoria per part de mentors empresarials i/o científics, 

segons les necessitats del projecte. Això els permetrà rebre assessorament científic –per 

investigadors altament especialitzats en el desenvolupament de productes i serveis 

agroalimentaris– i empresarial, per al creixement i l’escalat de l’empresa. 

 

4.3 Participació en jornades organitzades per la UV, l’FPCUV i AgrotecUV 

Participació en les diverses jornades de caràcter empresarial i cientificotecnològic organitzades 

per la Universitat de València, la Fundació Parc Científic Universitat de València i AgrotecUV.  

 

4.4 Laboratori d’ús compartit 

AgrotecUV facilitarà l’accés a un laboratori d’ús compartit d’anàlisi bioquímica i preparació de 

mostres per a la creació i validació de prototips i pilots i la preparació de mostres. L’accés a 

aquestes instal·lacions serà mitjançant una reserva prèvia i d’acord amb els procediments i 

condicions fixats a aquest efecte. 
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4.5 Accés a sales de reunió i formació  

Els projectes seleccionats podran accedir mitjançant reserva i, d’acord amb els procediments i 

condicions fixats a aquest efecte, a espais de reunió i formació situats al Parc Científic de la 

Universitat de València. 

 

4.6 Espais d’ús individual 

AgrotecUV podrà proporcionar oficines d’ús individual a aquells projectes seleccionats que 

promocionen i es constituïsquen com a empresa, i també a empreses constituïdes que 

participen en la fase d’acceleració del programa i que necessiten espais físics d’ús individual. 

 

4.7 Laboratori d’economia experimental (LINEEX) 

Els projectes seleccionats obtindran condicions preferents en els serveis oferts pel laboratori 

d’economia experimental (LINEEX) (https://www.lineex.es/es/inicio/).  

Els serveis oferts pel LINEEX permetran als projectes empresarials mesurar amb clients reals les 

hipòtesis del projecte i a partir d’aquests prendre les decisions apropiades sobre l’estratègia 

abans de la implementació real.  

 

4.8 Accés preferent a serveis cientificotècnics de la Universitat de València 

Accés als serveis cientificotècnics especialitzats de la Universitat de València en condicions 

d’usuari intern/preferent, com el Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE), 

la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT) o el node de la Xarxa Espanyola de 

Supercomputació TIRANT. 

- Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) 

(https://www.uv.es/uvweb/servei-central-suport-investigacio-experimental/ca/servei-

central-suport-investigacio-experimental-scsie-1285868582594.html). Posseeix 

recursos cientificotecnològics adequats per a la potenciació de la indústria 

agroalimentària, com ara cultius cel·lulars, planta d’aquaris, hivernacles, etc.  

- Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT) (https://www.uv.es/uvweb/coleccion-

espanola-cultivos-tipo/es/coleccion-espanola-cultivos-tipo-1285872233521.html): únic 

centre de recursos microbians (Mbrc) públic a Espanya que actua com a repositori i 

proveïdor de llevats, fongs filamentosos, bacteris i arqueus. 

- Xarxa Espanyola de Supercomputació TIRANT (https://www.res.es/es/nodos-de-la-

res/tirant): supercomputador TIRANT que forma part de la Xarxa Espanyola de 

Supercomputació. Ofereix els recursos i serveis de supercomputació i gestió de dades 

necessàries per al desenvolupament de projectes científics i tecnològics innovadors. 

  

https://www.lineex.es/es/inicio/
https://www.uv.es/uvweb/servei-central-suport-investigacio-experimental/ca/servei-central-suport-investigacio-experimental-scsie-1285868582594.html
https://www.uv.es/uvweb/servei-central-suport-investigacio-experimental/ca/servei-central-suport-investigacio-experimental-scsie-1285868582594.html
https://www.uv.es/uvweb/coleccion-espanola-cultivos-tipo/es/coleccion-espanola-cultivos-tipo-1285872233521.html
https://www.uv.es/uvweb/coleccion-espanola-cultivos-tipo/es/coleccion-espanola-cultivos-tipo-1285872233521.html
https://www.res.es/es/nodos-de-la-res/tirant
https://www.res.es/es/nodos-de-la-res/tirant
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5. DOTACIÓ ECONÒMICA I DURACIÓ 

Dotació econòmica d’un màxim de dos mil euros (2.000 €) en efectiu per a cada un dels projectes 

empresarials que siguen seleccionats. A aquesta dotació econòmica se li practicaran les 

corresponents retencions fiscals que estableix la legislació vigent. 

Dotació d’un màxim de dos mil cinc-cents euros (2.500€) en concepte de recursos i serveis a 

utilitzar durant el desenvolupament del projecte seleccionat d’acord amb el full de ruta 

presentat a AgrotecUV.  

La duració del programa és d’un any comptador des de l’endemà de la signatura del protocol 

d’adhesió a la incubadora entre els projectes seleccionats i la Universitat de València a través 

d’AgrotecUV (d’ara en avant, el protocol d’adhesió).  

 

6. FORMALITZACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

6.1 Presentació de les sol·licituds i documentació 

Aquesta convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (d’ara en avant, 

BDNS), en el tauler oficial de la Universitat de València, en la web de la Universitat de València i 

en la web d’AgrotecUV. Així mateix, prèvia comunicació de la convocatòria a la BDNS, se’n 

publicarà un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Les sol·licituds, adreçades al Vicerectorat d’Innovació i Transferència, les ha de presentar la 

persona representant del projecte empresarial, preferentment a través del registre electrònic i 

seguint les instruccions que es detallen a continuació. Si és la primera vegada que s’accedeix a 

la seu electrònica, caldrà acceptar les condicions generals d’ús i la política de protecció de dades. 

No obstant això, també es poden presentar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 16.4 

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

públiques. 

Les persones interessades utilitzaran els mitjans electrònics establerts amb caràcter preferent 

per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. 

En el cas de presentar la sol·licitud a través del registre electrònic, una vegada completada la 

sol·licitud, caldrà enviar telemàticament el formulari mitjançant el botó «Enviar» de la pestanya 

«Finalitzar». Una vegada enviada la sol·licitud, apareixerà la informació següent:  

- Identificador de la proposta.  

- Data i hora de presentació.  

- Número de registre d’entrada.  

- Empremta digital del document.  

- Botó «Obtenir document», que permetrà obtenir una còpia en PDF de la proposta 

enviada.  

D’acord amb el que estableixen l’article 9 del Reglament del registre electrònic de la Universitat 

de València i la legislació vigent, les sol·licituds presentades mitjançant aquest procediment 

tenen validesa legal i, per tant, no requereixen la presentació en un registre presencial. 

S’exclouran del procés de selecció totes aquelles sol·licituds que no complisquen els requisits 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=ca_ES#/rex/servicios/EXPSOLP2U
https://www.uv.es/agrotecuv/formularios/Instrucciones_Convocatoria_AgrotecUV_val2.pdf
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esmentats en aquestes bases. 

La documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud és la que segueix: 

o Annex II. Formulari d’inscripció. 

o Annex III. Declaració responsable, degudament signada. 

o Annex IV. Autorització del tractament d’imatge, degudament signada. 

 

6.2 Termini de presentació de sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació de 

l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el dia 

31 d’octubre de 2022 a les 14.00 h, hora peninsular.  

 

6.3 Procediment d’avaluació i criteris de selecció 

La concessió d’aquestes ajudes s’efectuarà mitjançant concurrència competitiva. 

La selecció es durà a terme segons els principis de publicitat, transparència, concurrència, 

objectivitat, igualtat, coherència i no-discriminació. 

Els projectes empresarials s’avaluaran d’acord amb els criteris de selecció següents:  

a) Grau d’innovació (20%): es valorarà la diferenciació i la novetat des d’un punt de vista 

cientificotecnològic. 

b) Viabilitat i escalabilitat del projecte (20%): s’avaluarà la viabilitat tècnica i econòmica del 

projecte empresarial per a desenvolupar el producte o servei, així com la seua capacitat 

de creixement sense perdre les qualitats que li agreguen valor. 

c) Sostenibilitat i impacte social (20%): es valorarà la sostenibilitat ambiental i social dels 

projectes empresarials per a contribuir a la transformació del sector agroalimentari en 

un sistema més sostenible, saludable, inclusiu, adaptat a les necessitats del consumidor 

i capaç d’afrontar els desafiaments climàtics. 

d) Emprenedor o equip promotor (20%): s’avaluarà l’adequació de l’equip promotor al 

projecte empresarial, la seua experiència professional i/o emprenedora i la motivació i 

interès per participar en la incubadora. 

e) Impacte en el sector (15%): justificació de la necessitat que satisfà el projecte en el 

mercat, amb indicació del target a què es dirigeix, l’aplicabilitat dels resultats i l’impacte 

que pot tenir en el sector agroalimentari. 

f) Àrea d’interès (5%) (annex V): s’avaluarà que els projectes empresarials estiguen 

enfocats en les àrees d’innovació d’AgrotecUV.  

Els equips seran convocats a realitzar una micropresentació (pitch) de 3 a 5 minuts del seu 

projecte empresarial davant el comitè d’avaluació de projectes. Aquest comitè podrà fer les 

preguntes oportunes als candidats per a avaluar els projectes empresarials. 

  

https://www.uv.es/agrotecuv/formularios/Anexo_II_Formulario_inscripcion_AgrotecUV_VAL2.pdf
https://www.uv.es/agrotecuv/formularios/Anexo_III_Declaracion_Responsable_VAL.pdf
https://www.uv.es/agrotecuv/formularios/Anexo_IV_Autorizacion_Audiovisual_VAL.pdf
https://www.uv.es/agrotecuv/formularios/Annex_V_Val2.pdf
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6.4 Comitè d’avaluació de projectes 

El comitè d’avaluació de projectes d’AgrotecUV avaluarà els projectes empresarials i en 

seleccionarà fins a un màxim de deu. El comitè, compost per experts amb reconeguda 

experiència en la investigació, la innovació i l’emprenedoria en el sector agroalimentari, està 

format per:  

- El director de la Incubadora AgrotecUV. 

- El director del Parc Científic de la Universitat de València. 

- Un/a representant de la Conselleria d’Innovació, Universitats i Societat Digital. 

- Dos representants del sector empresarial agroalimentari. 

- Dos experts en innovació, emprenedoria i agroalimentació. 

Per a la concessió de les ajudes cal obtenir una puntuació mínima d’un 60%. No obstant això, el 

comitè d’avaluació de projectes d’AgrotecUV pot proposar deixar la convocatòria deserta quan 

considere que les sol·licituds presentades no responen als objectius de l’ajuda o no tenen la 

qualitat suficient. 

Una vegada finalitzat el procés d’avaluació, el comitè d’avaluació de projectes, d’acord amb els 

principis de publicitat, objectivitat, igualtat i no-discriminació, formularà la proposta de 

concessió de les ajudes al Vicerectorat d’Innovació i Transferència de la Universitat de València. 

 

7. ADJUDICACIÓ I RESOLUCIÓ 

Acabat el procés de selecció, la concessió de les ajudes es realitzarà per resolució del 

Vicerectorat d’Innovació i Transferència de la Universitat de València, a proposta del comitè, en 

el termini màxim de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de 

sol·licituds. 

La resolució de les ajudes es publicarà en el tauler oficial de la Universitat de València i en la 

pàgina web d’AgrotecUV, on es faran constar les puntuacions atorgades a les sol·licituds 

concedides i denegades. 

 

8. TERMES I CONDICIONS 

8.1 Compromisos dels beneficiaris 

Els compromisos entre AgrotecUV i els representants dels projectes seleccionats es detallen en 

el protocol d’adhesió. No obstant això, a continuació s’indiquen les principals obligacions dels 

beneficiaris: 

- Acceptar i complir les bases de la convocatòria. 

- Complir els objectius i terminis establerts en el full de ruta. 

- Elaborar i presentar la justificació de les despeses del projecte i l’ús de la dotació 

econòmica proporcionada (màxim 2.000 €). 

- Per a poder utilitzar espais físics d’ús individual també és una condició indispensable 

que l’empresa es trobe legalment constituïda o que adquirisca el compromís de 

constituir-se legalment en el termini de sis mesos. 
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- Mantenir actualitzada la informació del projecte i dels membres de l’equip durant la 

participació en els programes d’AgrotecUV, i notificar tots els canvis relacionats amb la 

composició de l’equip, l’entrada de nous socis en el capital social, la denominació, les 

marques i logotips o qualsevol altra informació rellevant per al projecte. 

- Garantir l’accés a la informació i completar els indicadors que els siguen requerits per 

part de la Universitat de València a través d’AgrotecUV.  

- Garantir la veracitat de la informació, els continguts i la documentació aportada. 

- Garantir el correcte estat del mobiliari, equipament i infraestructures, i assegurar un 

estricte compliment de les normatives d’ús. 

- Abonar les taxes que deriven de l’ús dels serveis, si és el cas. 

- Publicar en el seu web i/o xarxes socials el suport d’AgrotecUV i de FEDER i fer ús de la 

imatge d’AgrotecUV que els serà proporcionada a aquest efecte. 

Qualsevol aspecte no previst en aquesta convocatòria serà resolt pel Vicerectorat d’Innovació i 

Transferència. 

 

8.2 Justificació de l’ús dels fons 

L’import de la dotació econòmica es farà efectiu una vegada formalitzat el protocol d’adhesió 

entre els projectes seleccionats i la Universitat de València a través d’AgrotecUV.  

Un mes abans de la finalització del termini d’un any de duració del projecte, caldrà presentar un 

informe detallat amb les activitats desenvolupades, els resultats obtinguts i les despeses 

realitzades junt amb les factures o documents de despesa de valor probatori. L’import de les 

quantitats que puguen quedar com a romanents haurà de ser reintegrat amb els interessos que 

legalment corresponga. 

En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en aquesta convocatòria, el 

Vicerectorat d’Innovació i Transferència podrà revocar la concessió de les ajudes i demanar la 

devolució de les quantitats percebudes. 

Les despeses elegibles subvencionables corresponen a les despeses necessàries per al 

desenvolupament del projecte empresarial, com és ara serveis professionals, despeses de 

desenvolupament del producte/prototip, sol·licitud de patents, utilització d’espais físics 

individuals vinculats a la incubadora, despeses de formalització de l’empresa, comunicació i 

publicitat, material fungible i inventariable. En cap cas no es poden finançar despeses de 

personal. 

 

8.3 Compatibilitat 

Aquests fons són compatibles amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 

recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, 

tot i que en cap cas l’import de les subvencions no podrà ser d’una quantia que, aïlladament o 

en conjunt, supere el cost de l’activitat subvencionada.  
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9. ASPECTES LEGALS  

9.1 Acceptació de les bases 

Aquesta convocatòria es regeix pel que es disposa en aquestes bases, en els preceptes de la Llei 

28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 

Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.  

La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. En tot allò que no hi 

estiga previst expressament és aplicable el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions i el seu Reglament. 

 

9.2 Responsabilitat 

Els participants són responsables de tots els perjudicis, directes o indirectes, que siguen causats 

o puguen ser causats per la infracció d’aquestes bases, incloent-hi la vulneració de drets de 

tercers. Els responsables del programa queden exonerats de tota responsabilitat sobre aquesta 

qüestió, sense cap excepció. 

 

9.3 Confidencialitat  

L’òrgan instructor i el comitè d’avaluació de projectes es comprometen a garantir en tot el 

procés la confidencialitat respecte a les sol·licituds presentades i el seu contingut. 

Les obligacions i els compromisos establerts en aquest apartat s’estenen a la informació a la qual 

tant l’òrgan instructor com el comitè d’avaluació de projectes i els participants hagen tingut 

accés com a conseqüència de la seua participació en les activitats i esdeveniments realitzats en 

el marc de la convocatòria i que puguen ser susceptibles de protecció intel·lectual i/o industrial. 

 

9.4 Drets de propietat intel·lectual i industrial 

Les entitats jurídiques o persones físiques participants en aquesta convocatòria garanteixen ser 

titulars dels drets de propietat dels continguts presentats, tant si són drets de propietat 

intel·lectual com industrial.  

La participació en aquesta convocatòria no implica la concessió de cap dret sobre patents, 

sol·licituds de patent, secrets comercials i/o industrials i qualssevol altres drets de propietat 

generats prèviament a la presentació a aquesta convocatòria. 

 

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els resultats i el saber fer generats en el marc 

del projecte empresarial (d’ara en avant, els resultats) corresponen a la part o parts que els 

generen. L’autoria i la propietat dels drets esmentats en aquest paràgraf es definirà de comú 

acord entre les parts a les quals corresponguen aquests drets, tenint en compte la contribució 

de cada una a la seua obtenció. 
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9.5 Explotació dels resultats 

Si la Universitat de València fora copropietària dels resultats, els participants podrien sol·licitar 

el seu reconeixement com a empresa derivada (spin-off) de la Universitat de València. 

En cas que el participant desitjara explotar resultats dels quals la Universitat de València fora 

copropietària, caldria subscriure un contracte de llicència d’aquests resultats prèviament a 

l’explotació. En aquest cas, el participant hauria de comunicar a la Universitat de València la 

intenció de realitzar aquesta explotació directament o indirectament, i totes dues parts 

negociarien de bona fe un acord d’explotació en què s’establiria un retorn en funció de la 

participació de la Universitat de València en el desenvolupament dels resultats. 

 

9.6 Difusió i comunicació 

L’acceptació d’aquestes bases comporta l’autorització expressa per a la realització d’activitats 

de publicitat i difusió amb finalitats informatives. La UV , l’FPCUV i AgrotecUV poden fer difusió 

i publicitat dels projectes presentats, així com de la identitat dels seus promotors, sempre que 

no es comprometa la protecció de la propietat industrial o intel·lectual. 

En les mesures d’informació i comunicació que duga a terme, el beneficiari ha de reconèixer el 

suport d’AgrotecUV al seu projecte i es compromet a indicar-ho sempre que hi haja de fer 

referència enfront de tercers o de la ciutadania. Així mateix, en les accions de difusió realitzades 

sobre el projecte es farà constar en tot cas, mitjançant la denominació oficial i els logotips 

corresponents, la participació d’AgrotecUV. 

 

10. PROTECCIÓ DE DADES 

10.1 Dades del responsable  

Universitat de València Estudi General  

CIF: Q4618001D  

Av. de Blasco Ibáñez, 13  

46010 – València  

lopd@uv.es 

 

10.2 Finalitats i base jurídica del tractament 

D’acord amb el que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell 

de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 

dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, les dades 

personals facilitades en aquest procés s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat 

de València escaients, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en els 

premis, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

 

mailto:lopd@uv.es
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10.3 Procedència de les dades  

La Universitat de València només tractarà les dades facilitades pel sol·licitant.  

 

10.4 Destinataris de les dades personals 

En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la presentació de la candidatura, se cediran 

les dades estrictament necessàries en els supòsits i per a les finalitats següents:  

- Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València. 

Addicionalment, a efectes informatius, es pot informar de la resolució en pàgines web 

allotjades en el domini oficial de la Universitat de València.  

- Publicació dels noms dels beneficiaris, l’import i l’objecte del premi en el portal de 

transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), d’acord amb 

l’article 8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, i l’article 9.1 e) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de 

transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.  

- A la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), per donar compliment al que 

estableix l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- A la Fundació INCYDE, a l’efecte del seguiment i la justificació de l’ajuda concedida per 

a la posada en marxa d’AgrotecUV.  

 

10.5 Termini de conservació de les dades 

Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades segons els criteris següents:  

A. Quant als concurrents no seleccionats, les dades es conservaran durant els períodes 

previstos en la legislació administrativa en garantia dels seus drets.  

B. Quant als concurrents seleccionats, les dades es conservaran durant tot el període 

vinculat a la gestió de la convocatòria.  

 

10.6 Drets  

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament 

l’accés a les seues dades personals, i a rectificar-les o suprimir-les, o a limitar-ne el tractament 

o a oposar-s’hi, així com el dret a la seua portabilitat. Les persones interessades poden exercir 

aquests drets d’accés mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a agrotecuv@uv.es  

o bé mitjançant un escrit acompanyat d’una còpia d’un document d’identitat i, si és el cas, de 

documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al director de la Incubadora d’Alta 

Tecnologia en Agroalimentació Sostenible (c/ del catedràtic Agustín Escardino, 9. 46980 –

Paterna) al Parc Científic de la Universitat de València.  

 

10.7 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control 

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD 

i al Reglament general de protecció de dades. Tenen habilitada l’adreça lopd@uv.es per a 
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qualsevol informació, suggeriment, petició d’exercici de drets i resolució amistosa de 

controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense perjudici del dret a 

presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.  

 

10.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València  

Les nostres polítiques de privacitat es poden consultar en http://links.uv.es/qBf2qd6. 

 

11. CONTACTE 

Per a qualsevol consulta relacionada amb aquesta convocatòria es pot contactar amb AgrotecUV 

a través de l’adreça electrònica agrotecuv@uv.es. 

 

12. RECURSOS 

Contra la resolució de la convocatòria de la concessió d’aquestes ajudes, que exhaureix la via 

administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, 

dins el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seua publicació, o bé directament un 

recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de 

la Comunitat Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seua 

publicació. 

 

http://links.uv.es/qBf2qd6
mailto:agrotecuv@uv.es
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