Resolució de 21 de març de 2022, del Rectorat de la Universitat de València per la qual
es convoca la IX edició dels Premis de la Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en
Emprenedoria: D’Estudiant a Empresari, Grup DACSA – Universitat de València, als
millors plans de viabilitat empresarial que puguen cristal·litzar en futurs negocis. [Exp.
CAT22-05-31-01]
El vicerectorat d'Innovació i Transferència 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 del 18 de
gener de 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
1. Convocar i aprovar les bases reguladores de la IX edició dels Premis de la Càtedra Excel·lència i
Desenvolupament en Emprenedoria: D'Estudiant a Empresari Grup DACSA - Universitat de València als
millors plans de viabilitat empresarial que puguen cristal·litzar en futurs negocis, curs 2021-2022.
2. Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen en l'annex I.
3. Els premis es financen a càrrec del pressupost 2022 de la Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en
Emprenedoria: D'Estudiant a Empresari, Grup DACSA - Universitat de València, capítol VII, i específica
20210327, per un import de 2.500€.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició,
davant el mateix òrgan que l'ha dictada, dins del termini d'un mes a partir de l'endemà de publicar-se , o
bé directament recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa
administrativa de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos a partir de l'endemà de la seua
publicació.
La rectora, p.d.(DOGV 18/01/2021)
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M. Dolores Real García
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ANNEX I BASES DE LA IX EDICIÓ DELS PREMIS DE LA CÀTEDRA EXCEL·LÈNCIA I
DESENVOLUPAMENT EN EMPRENEDORIA: D’ESTUDIANT A EMPRESARI, GRUP DACSA
– UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, ALS MILLORS PLANS DE VIABILITAT EMPRESARIAL QUE
PUGUEN CRISTAL·LITZAR EN FUTURS NEGOCIS.
1.

OBJECTE
La Universitat de València, a través de la Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria:
D'Estudiant a Empresari, grup DACSA - Universitat de València, convoca la IX edició dels Premis als
millors plans de viabilitat empresarial realitzats per joves estudiants o titulats d'estudis oficials de
qualsevol de la facultats i escoles dels tres campus (Blasco lbáñez, Burjassot i Tarongers) de la
Universitat de València. La finalitat d'aquest premi és fomentar l'activitat emprenedora a la Universitat
de València.

2.

DESTINATARIS
Hi poden participar els estudiants o titulats de qualsevol de les titulacions oficials de grau i postgrau
de la Universitat de València, en solitari o en grup, que presenten un pla de viabilitat empresarial.
Si es tracta d’un grup i hi ha participants que no estan vinculats a la Universitat de València, se
n’acceptarà el pla de negoci sempre que, almenys, un dels integrants del grup estiga vinculat a la
Universitat de València.
Aquests plans han de ser promoguts per estudiants i titulats universitaris lligats a la Universitat de
València a través de qualsevol de les seues titulacions oficials.
A més, han de ser projectes originals i que no s'hagen presentat prèviament a convocatòries anteriors
d’aquests premis.
La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació de les seues bases.
Els participants no han d'incórrer en cap de les circumstàncies que estableix l'article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari inclòs en l'annex II a través de la Seu
electrònica de la Universitat de València, fent ús del procediment de registre electrònic que està
accessible en https://links.uv.es/xz8ewug amb usuari i contrasenya de la Universitat de València, amb
registre previ en la seu o amb certificat electrònic digital.
Les sol·licituds han d'anar dirigides a Càtedres Institucionals i d'Empresa seguint la ruta següent:
“Tipus d'unitat” Serveis universitaris, generals i centrals; “Òrgan al qual es dirigeix” Servei de
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Transferència i Innovació; “Tramitació desitjada” Gestions específiques de la unitat, Càtedres
Institucionals i d'Empresa. En aquest enllaç se’n pot consultar una guia d'ajuda.
Amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:
a)

Instància en què se sol·licita la participació (annex II).

b)

Resum executiu (extensió màxima de 10 pàgines).

c)

Pla d'empresa, que ha de contenir l'anàlisi de totes les àrees de l'empresa (extensió màxima de

150 pàgines).
d)

Els annexos que calga.

El projecte presentat amb la sol·licitud ha de ser el mateix que s'expose, en cas de ser seleccionat,
davant el jurat d'experts.
El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acaba el 30 d’abril de 2022.

4.

ÒRGAN INSTRUCTOR, COMISSIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ
La tramitació del procediment de concessió d'aquestes ajudes correspon al Servei de Transferència i
Innovació de la Universitat de València. L'òrgan competent per a la resolució de la convocatòria és la
vicerectora d'Innovació i Transferència.
El procediment de concessió es tramita en règim de concurrència competitiva d'acord amb la secció
primera, capítol II, títol X de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions.
Els plans seran avaluats per una comissió mixta de valoració nomenada per la vicerectora d'Innovació
i Transferència, composta per un nombre mínim de 5 persones de reconegut prestigi en el món
empresarial. Addicionalment, hi poden participar com a membre el director economicofinancer de
l'empresa Grup DACSA, i també, amb veu però sense vot, el director de la Càtedra.
La comissió mixta de valoració tindrà majoria de membres de la Universitat de València i la seua
composició concreta es publicarà a l'efecte de possibles abstencions i recusacions.
La comissió mixta de valoració designada té la facultat de resoldre els problemes d'interpretació i
qualsevol incidència que puguen sorgir respecte a aquestes bases i el seu compliment.
Els criteris de valoració són els següents:
a)

Idea de negoci i caràcter de l'emprenedor (10%).

b)

Viabilitat general del projecte (10%).
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c)

Desenvolupament del pla de negoci (45%). Desglossat en: pla estratègic (10%), pla comercial i de

màrqueting (10%), pla d'organització i recursos humans (5%), pla economicofinancer (15%), aspectes
juridicolegals (5%).

5.

d)

Responsabilitat social corporativa, sostenibilitat i impacte sobre l'entorn (25%).

e)

Vinculació de la idea de negoci amb la imatge de Grup DACSA (10%).

RESOLUCIÓ
D’acord amb el que estableix l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, la vicerectora d'Innovació i Transferència és l’encarregada de resoldre les ajudes dins
dels sis mesos següents a la data de finalització de la presentació de sol·licituds.
La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de notificació, en el tauler oficial de la Universitat
de València [https://tauler.uv.es].
A més, se li donarà difusió, que inclourà enllaços a la publicació del tauler oficial, en la pàgina web
www.uv.es/catedres i en l'apartat “notícies” de la pàgina web de la Càtedra (www.uv.es/catdacsa)

6.

PREMI
S'atorguen els premis següents a càrrec de l’orgànica 3051161472 i l'específica 20210327:
•

Primer premi de 1.000 euros.

•

Segon premi de 750 euros.

•

Tercer premi de 500 euros.

•

Quart premi de 250 euros.

En la liquidació d'aquestes dotacions econòmiques es practicaran les retencions o ingressos a compte
que puguen correspondre.
Els premis es poden declarar deserts per incompliment de les condicions exigides en la convocatòria
o perquè cap dels treballs presentats tinga el mínim de qualitat exigit.
Tots els participants en la convocatòria que figuren com a coautors del projecte en la sol·licitud
presentada tenen dret a percebre la part proporcional que els corresponga.
Aquests premis són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos, recursos, per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacionals, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals.
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7.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió es tramita en règim de concurrència competitiva, estant a càrrec de la
seua gestió , el Servei de Transferència i Innovació de la Universitat de València . L'òrgan concedent és
el vicerectorat d'Innovació i Transferència de la Universitat de València.
Amb anterioritat al 25 de maig de 2022 es faran públics els resultats amb les puntuacions obtingudes
per cadascun dels projectes, així com la proposta dels 4 projectes finalistes, i s’obrirà un termini de 15
dies, comptadors a partir de l'endemà a la data d'aquesta publicació, per a la presentació de possibles
reclamacions, que s’han de dirigir a la comissió mixta de valoració d’aquesta convocatòria i s’han de
presentar en el Registre General de la Universitat de València.
L'ordre dels 4 projectes finalistes no es coneixerà fins a la celebració de l'acte de cloenda de la Càtedra.
El dia 27 de juny de 2022 tindrà lloc un acte públic en el qual els 4 finalistes han de presentar els seus
projectes. La data de celebració d'aquest acte es farà pública en la web de la Càtedra. En aquest acte,
la comissió de valoració proposarà al Vicerectorat d'Innovació i Transferència l'ordre dels premis i es
dictarà la decisió del concurs. L'acte conclourà amb el lliurament als guanyadors dels corresponents
guardons, amb la presència d'autoritats públiques i civils de la Comunitat Valenciana, de mitjans de
comunicació i del personal interessat.
Totes les publicacions relacionades amb aquesta convocatòria, així com les propostes dels projectes
finalistes, es faran mitjançant el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València
(http://tauler.uv.es), la pàgina web www.uv.és/catedres i la web de la Càtedra (www.uv.es/catdacsa).
De ser útil i/o necessari, l'equip tècnic de la Càtedra coordinarà i secundarà futures reunions dels
interessats amb possibles Business Angels.

8.

PUBLICITAT
Les bases d’aquesta convocatòria es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV),
així com també en el tauler oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es] i en la pàgina
web de càtedres de la Universitat de València [http://www.uv.es/catedres], sense perjudici que es
puguen publicar en altres mitjans que es consideren adequats, a efectes informatius.
La resolució de concessió i la resta d'actes relacionats amb aquest procediment es publicaran en el
tauler oficial de la Universitat de València [http://tauler.uv.es] i en www.uv.es/catedres.

9.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Tot allò que no preveu aquesta convocatòria s'ha d'interpretar d'acord amb la legislació aplicable a les
ajudes i altres aportacions dineràries sense contraprestació realitzades pels ens pertanyents al sector
públic de la Comunitat Valenciana, això és, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, la Llei 9/2008, de 3 de juliol, que modifica la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions
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de la Comunitat Valenciana, i Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del
sector públic instrumental i de subvencions.

10.

RECURSOS

Contra la resolució de concessió d'aquests premis, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins del termini d'un mes
comptador a partir 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 del termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la seua publicació.

11.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

11.1 Dades del responsable
Universitat de València Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010 València
lopd@uv.es
11.2 Finalitats i base jurídica del tractament.
En compliment del 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, s'informa que les dades personals
subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València
que escaiga, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en els premis de
conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
11.3 Procedència de les dades
La Universitat de València només tractarà les dades proporcionades per les persones sol·licitants.
11.4 Destinataris de les dades personals
En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en els premis,
s'informa que se cediran les dades estrictament necessàries en els següents suposats i per a les
finalitats següents:
•

A entitats financeres per al pagament dels imports dels premis concedits.
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•

Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València.
Addicionalment, a efectes informatius, es podrà informar de la resolució en pàgines web
allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València.

•

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

11.5 Termini de conservació de les dades
Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d'acord amb els criteris següents:
A.

Quant a les persones concurrents a les quals no es concedisca el premi, les dades es conservaran

durant els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels seus drets.
B.

Quant a les persones concurrents a les quals se'ls concedisca el premi, les dades es conservaran

durant tot el període vinculat a la gestió de la convocatòria, s'incorporaran si escau 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.
11.6 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 uvcatedres@ov.es,
des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant un escrit, acompanyat de còpia
d'un document d'identitat i, en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al delegat
de protecció de dades a la Universitat de València.
11.7 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control
La Universitat de València i 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.
11.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València
Les nostres polítiques de privacitat es poden consultar en http://links.uv.es/qbf2qd6.
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Exp.

ANNEX II

1

DADES IDENTIFICATIVES

Nom
Cognoms
Telèfon
Correu electrònic
És necessari adjuntar amb aquesta sol·licitud:
•
•
•

Resum executiu
Pla d'empresa
Annexos

Data i Signatura

Destinació: Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria: D’estudiant a Empresari, Grup
DACSA
Dpt. Finances Empresarials.

2

LOPD

Les dades personals subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de
València que escaiga amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el premi de conformitat amb
el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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 mitjançant l'enviament d'un
correu electrònic dirigit a uvcatedres@uv.es, des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant un
escrit, acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit
al delegat de protecció de dades a la Universitat de València, Edif. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València,
lopd@uv.es.
Per a més informació sobre el tractament, es poden consultar les bases reguladores de la IX edició dels Premis als millors
plans de viabilitat empresarial que puguen cristal·litzar en futurs negocis 2021-2022 de la Càtedra Excel·lència i
Desenvolupament en Emprenedoria d'Estudiant a Empresari DACSA.
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