RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2021 de la Vicerectora d’Ocupació i Programes
Formatius de la Universitat de València, per la qual es convoca i s’estableixen les bases
reguladores de la XIII edició del concurs Projecte Empresarial en cicles formatius i
batxillerat.
La Vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, fent ús de
les atribucions que li confereix la Resolució de 12 de gener de 2021 del Rectorat de la
Universitat de València (DOGV 18/01/2021), 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, resol:
Primer
Aprovar la convocatòria i les bases reguladores de la XIII edició del concurs Projecte
Empresarial en cicles formatius i batxillerat, incloses com a annex I d’aquesta resolució.
Segon
El premi es finança a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València per
a 2021, orgànica 3050000000, per un import total de 3.000 euros.
Tercer
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs
potestatiu de reposició en el termini d’un mes, a partir de l’endemà de publicar-se, davant
el mateix òrgan que l’ha dictada, o bé directament un recurs contenciós administratiu,
davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana,
en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de publicar-se.
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València
(Per delegació de la rectora, DOGV 18/01/2021)

MARIA ADELA|
VALERO|ALEIXANDRE
M. Adela Valero Aleixandre
València, 20 de gener de 2021
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ANNEX I. BASES XIII edició del concurs Projecte Empresarial en cicles formatius i
batxillerat
Preàmbul
El degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València a través de la Comissió de
Cooperació amb Secundària de la Facultat d’Economia organitza la XIII edició del
concurs Projecte Empresarial.
1 - OBJECTE
Els objectius d’aquest concurs són: fomentar i estimular l’activitat emprenedora entre els
joves; potenciar el desenvolupament d’habilitats com l’observació, la iniciativa,
l’assumpció de riscos, la presa de decisions, la resolució de conflictes, la sensibilitat social
i amb el medi ambient i el treball en equip; premiar la iniciativa i creativitat dels joves que
estudien cicles formatius de grau superior o batxillerat a la Comunitat Valenciana,
mitjançant la presentació d’un projecte d’empresa.
2 - PARTICIPANTS
Poden participar els alumnes que cursen estudis en cicles formatius de grau superior o de
batxillerat matriculats en centres de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 20202021.
3 - SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
La sol·licitud (fitxa d’inscripció) s’ha de descarregar del lloc web de la Facultat
d’Economia (http://www.uv.es/economia/cooperacio-secundaria) i aquesta fitxa,
juntament amb la documentació del projecte empresarial, s’han de presentar preferentment
en el registre auxiliar de la Facultat d’Economia, sense perjudici que es puguen presentar
en el registre general de la Universitat de València (Edifici Rectorat, Av. Blasco Ibáñez,
13, 46010-València), o en qualsevol dels seus registres auxiliars. També es poden presentar
en qualsevol dels registres previstos en l’article 38 de la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Si per qüestions sanitàries, les autoritats polítiques i sanitàries decreten restriccions severes
a la mobilitat, es podrà presentar electrònicament en format pdf, remetent un correu
electrònic amb la documentació a l’adreça secundariafde@uv.es.
Els treballs no premiats poden ser retirats pels seus autors durant el mes de juliol de 2021
a la Facultat d’Economia (Vicedeganat de Participació, Voluntariat i Igualtat). Si no es fa,
s’entendrà que els autors renuncien als exemplars presentats i quedaran en poder de la
Facultat d’Economia, que podrà guardar-los o destruir-los al final d’un any des de la
presentació de la documentació a aquest concurs.
La Facultat d’Economia es reserva el dret de cedir, reproduir o utilitzar els treballs
presentats amb finalitats exclusivament formatives.
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Complementàriament, la documentació presentada, excepte la dels tres treballs guanyadors,
serà esborrada i eliminada de les nostres bases de dades tenint en compte els terminis de
recursos abans de destruir documentació.
4 - FORMAT I REQUISITS DE LES PROPOSTES
El document ha de contenir un projecte d’empresa que serà valorat per un jurat. L’extensió
màxima d’aquest document (sense incloure annexos) és de 45 pàgines, amb una grandària
de lletra 12 i un interlineat de 1,5 espais. Cada projecte ha d’incloure en la portada el títol
del projecte, els noms dels estudiants i del professor tutor. A més, la primera pàgina ha
d’incloure l’índex de continguts paginat degudament. Al document principal es poden
afegir el nombre d’annexos que els participants consideren necessaris, però han de ser
especificats i numerats apropiadament. Se n’ha de lliurar una còpia impresa en paper i un
arxiu en format Word o pdf. La còpia impresa s’ha de presentar amb una enquadernació
senzilla (en A4 i amb espiral).
Les propostes han d’estar escrites en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat
Valenciana.
Cada proposta ha de ser signada per un mínim de dos estudiants i màxim de quatre
estudiants d’un mateix centre, i obligatòriament per un professor-tutor també del mateix
centre.
Cada professor pot ser director de més d’un projecte.
Un participant o grup de participants només pot presentar una proposta.
Una guia més detallada dels continguts i format del projecte pot ser consultada en el lloc
web de la Facultat d’Economia (http://www.uv.es/economia/cooperacio-secundaria).
Les propostes, en forma de projecte d’empresa, no han d’haver sigut presentades a edicions
prèvies d’aquest concurs.
5 - TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds es poden presentar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte
d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i fins al 30 de
març de 2021, a les 14 hores.
6 - PROCEDIMENTE DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió és el règim de concurrència competitiva, d’acord amb la secció
1a del capítol II de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions.
La resolució de concessió es farà en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de
la convocatòria, segons el que estableix l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvenciones.
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7 - PREMIS
Els premis es financen a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València
per a 2021, orgànica 3050000000, per un import total de 3.000 euros.
S’estableixen tres premis* subjectes a la retenció corresponent si és procedent, tant per als
alumnes com per a professors patrocinats per la Càtedra Empresa i Humanisme, la Càtedra
Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria: d’estudiant a empresari, i la Càtedra
Finances Internacionals Banco de Santander Universitat de València:
•

Premi Empresa i Humanisme: 500 € per a l’equip**, i diploma per a cada
component.

•

Premi: Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria: d’estudiant a
empresari: 500 € per a l’equip**, i diploma per a cada component.

•

Premi Finances Internacionals Banco de Santander Universitat de València: 500
€ per a l’equip**, i diploma per a cada component.

Els altres set equips finalistes rebran 150 € cadascun d’ells, finançats conjuntament per les
tres càtedres.
A més, els professors*** que hagen dirigit els equips premiats obtindran un únic premi de
quantia de 150 €, i diploma.
*

Cada equip pot optar a un únic premi.

**

L’import corresponent a cada premi es reparteix per igual entre els alumnes integrants de
l’equip.
***

Si un professor dirigeix més d’un projecte premiat, rebrà els diplomes per tots dos
projectes, encara que només l’import corresponent a un únic premi econòmic. En cas
d’haver-hi dos o més professors com a responsables d’un mateix equip, la quantia del premi
serà repartida entre tots dos docents per igual.
Aquest premi és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, per a la
mateixa finalitat.
8 - ÒRGANS COMPETENTS PER A L’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I
RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
Per a la tramitació d’aquest procediment és competent el Deganat de la Facultat
d’Economia de la Universitat de València.
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, a proposta
del degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, resoldrà la concessió
del premi.
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Les bases de la present convocatòria es publicaran en el tauler oficial de la Universitat de
València [https://tauler.uv.es], en la pàgina web de la Facultat d’Economia
[http://www.uv.es/economia] i en els mitjans que es consideren més adequats. Les
posteriors comunicacions amb els equips participants s’efectuaran a través de correu
electrònic.
9 - JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ
El jurat que valorarà les propostes de la XIII edició del concurs Projecte Empresarial
estarà presidit pel degà de la Facultat d’Economia o persona en qui delegue, i compost per
membres de la Comissió de Cooperació amb Secundària i representants de les càtedres
Empresa i Humanisme, Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria: d’estudiant a
empresari, i Finances Internacionals Banco de Santander Universitat de València, llistats
a continuació:
•
•
•
•

Pedro Canales Ronda, coordinador del concurs Projecte Empresarial i professor del
Departament de Comercialització i Investigació de Mercats.
Natalia Vila López, catedràtica del Departament de Comercialització i Investigació
de Mercats.
Vanesa Campos Climent, professora del Departament de Direcció d’Empreses Juan
José Renau Piqueras.
Ana María Ibáñez Escribano, professora del Departament de Finances
Empresarials.

Representants de les càtedres en la comissió acadèmica:
•
•
•
•

C. José García Martín, director de la Càtedra Finances Internacionals Banco de
Santander Universitat de València
Tomás González Cruz, Director de la Càtedra Empresa i Humanisme
Begoña Herrero Piqueras, representant de la Càtedra Finances Internacionals
Banco de Santander Universitat de València.
Sergio Camisón Haba, representant de la Càtedra Empresa i Humanisme.

El jurat del premi valorarà les propostes presentades en dues fases:
•

•

En la primera fase, els membres de la Comissió de Cooperació amb Secundària
pertanyents al jurat avaluaran la totalitat de projectes presentats i seleccionaran els
10 millors treballs, que passaran a la fase final en qualitat de “finalistes”.
En la segona* fase es durà a terme una presentació/exposició pública del projecte
empresarial, en què tots els membres del jurat podran plantejar qüestions als
integrants de cada equip i així avaluaran els treballs, els ordenaran, i seleccionaran
els tres projectes guanyadors de cadascun dels premis.
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*

Si un equip no es presenta en la segona fase, el projecte queda automàticament
desqualificat.
Per a això, els criteris utilitzats en la valoració dels treballs, presentats dins del termini i en
la forma escaient (primera fase), han de tenir en compte els aspectes següents (valorats de
manera independent des de 0 fins a 10 punts):
• Anàlisi de l’entorn, idea de negoci i viabilitat
• Innovació
• Sostenibilitat
• Responsabilitat Social
• Màrqueting i comercialització
• Producció
• Finances
Es pot consultar una guia per a la realització del Projecte d’Empresa en la pàgina web
https://www.uv.es/econdocs/cooperacio_secundaria/concurs_projecte_empresarial/guia_e
laboracion_proyecto_secundaria.
La qualificació de la segona fase està basada a resoldre els dubtes o qüestions que el jurat
considere oportunes en relació als projectes presentats i que no hagen sigut aclarits en el
document escrit presentat en la primera fase. La puntuació total de cada equip es calcula
per la suma de totes les puntuacions que cada membre del jurat atorgue a cada equip. Cada
membre del jurat atorgarà 5, 3 i 2 punts als tres projectes que considere que millor s’ajusten
a les consideracions següents:
o Presentació* i defensa pública del projecte en relació a un pla de negoci, des de l’origen
de la idea fins a l’anàlisi de la seua viabilitat:
- Viabilitat real del projecte.
- Les propostes innovadores en el producte, servei i/o procés.
- El grau de maduresa de la idea.
- El compromís social del projecte.
- La sensibilitat amb el medi ambient del projecte.
- Com s’avaluarà l’impacte econòmic, social i mediambiental del projecte?

D’aquesta manera es determinaran els equips que accedeixen als premis atorgats per
cadascuna de les càtedres.
*

Els 10 projectes finalistes tenen l’obligació de ser exposats públicament al hall
de la Facultat d’Economia per l’equip que l’ha elaborat. Per a això s’aconsella
la utilització de pòsters, panells informatius o un altre mitjà que l’equip
considere oportú.
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*

L’exposició pública i defensa dels projectes se celebrarà al hall de la Facultat
d’Economia a partir de les 10.00 hores del dia 13 maig de 2021.

*

Si per qüestions sanitàries, en la data d’exposició, les autoritats polítiques i
sanitàries decreten restriccions severes a la mobilitat o hi ha limitacions de
capacitat que aconsellen o impedisquen la presència dels finalistes a la
Facultat d’ Economia, la presentació dels projectes es realitzarà en línia. La
Facultat d’Economia indicarà als finalistes la plataforma, l’enllaç i les
indicacions oportunes per a realitzar la connexió.

*

La no assistència a aquest acte o la falta de connexió es considera abandó del
concurs.

*

Els finalistes han de comptar amb els mitjans tècnics necessaris per a realitzar
la presentació en línia. La Facultat d’Economia no es fa responsable dels
problemes tècnics que puguen sorgir durant les presentacions virtuals.

El jurat té la facultat d’interpretació i resolució de qualsevol circumstància no prevista en
aquestes bases per a un millor compliment de l’objectiu del concurs. Qualsevol canvi en la
composició del jurat es publicarà en el web de la Facultat d’Economia.
Els premis poden ser declarats deserts si a criteri del jurat cap proposta posseeix els mèrits
necessaris per a ser premiada.
La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement, enteniment i acceptació
de les presents bases.
10- RESOLUCIÓ DEL CONCURS
La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de notificació, en el tauler oficial de la
Universitat de València [https://tauler.uv.es] i serà comunicada a totes les persones
participants. La resolució de concessió es publicarà, a més, en la pàgina web de la Facultat
d’Economia de la Universitat de València [http://www.uv.es/economia].
A més, la resolució del premi es farà pública a les 14.00 hores del dia 13 de maig de 2021
al saló de graus de la Facultat d’Economia, en l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc
després de l’exposició pública dels projectes finalistes. Si per qüestions sanitàries, en la
data d’exposició, les autoritats polítiques i sanitàries decreten restriccions severes a la
mobilitat o hi ha limitacions de capacitat que aconsellen o impedisquen la presència dels
finalistes a la Facultat d’ Economia, la resolució es farà pública a través de mitjans
electrònics.

11 - NORMAS SUPLETÒRIES
La concessió d’aquests premis s’ajustarà al que es preveu en aquesta convocatòria, que ha
de publicar-se en el tauler oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es], i
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supletòriament és aplicable la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d’hisenda
pública, del sector públic instrumental i de subvencions i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

12 - DADES DE CARÀCTER PERSONAL
12.1.- Dades del responsable
Universitat de València Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez 13
46010 València
lopd@uv.es
12.2.- Finalitats i base jurídica del tractament
En compliment del que disposa 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 en allò que fa
referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us
informem que les dades personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als
sistemes d’informació de la Universitat de València que siguen procedents, amb la finalitat
de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el concurs de conformitat amb el que
estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
12.3.- Procedència de les dades
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant.
12.4.- Destinataris de les dades personals
En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la presentació de la candidatura,
s’informa que se cediran les dades estrictament necessàries en els supòsits següents 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, pot informar-se de la resolució en pàgines web
allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València.

-

Publicació dels beneficiaris, import i objecte del concurs en el portal de transparència de
la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment del que estableix
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 de 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), en compliment del que estableix
l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-

A entitats bancàries, si és el cas, per al pagament dels imports dels premis.

12.5.- Termini de conservació de les dades
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Les dades es conservaran i seran, si és el cas, cancel·lades d’acord amb els criteris següents.
A. Quant als concurrents als quals no es concedisca el premi, les dades es conservaran
durant els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels
concurrents.
B. Quant als concurrents als quals es concedisca el premi, les dades es conservaran durant
tot el període vinculat a la gestió de la convocatòria, s’incorporaran si és procedent a
l’expedient de l’estudiant i es conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la
concessió i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat.
12.6.- Drets
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament
l’accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu
tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les
persones interessades poden exercir els seus drets d’accés, mitjançant l’enviament d’un
correu electrònic dirigit a lopd@uv.es, des d’adreces oficials de la Universitat de València,
o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si és el cas,
documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al delegat de protecció de dades a la
Universitat de València.
12.7.- 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 RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a 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.
12.8.- Polítiques de privacitat de la Universitat de València
Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qbf2qd6
13 - RECURSOS
Contra la resolució de concessió d’aquests premis, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes des de l’endemà de 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 contenciosa
administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de
l’endemà de la seua publicació.
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14 – COL·LABOREN O PATROCINEN
•
•
•

Càtedra Empresa i Humanisme
Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria: d’estudiant
empresari
Càtedra Finances Internacionals Banco de Santander Universitat de València
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