
 

 
 

RESOLUCIÓ DE 15 DE JUNY DE 2020 DEL VICERECTORAT D’OCUPACIÓ I PROGRAMES 
FORMATIUS PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES I ES CONVOCA EL SETÈ 
CONCURS “5UCV STARTUP” EN EL MARC DEL PROGRAMA “CAMPUS DE L’EMPRENEDORIA 
INNOVADORA”, EN COMPLIMENT DEL CONVENI SUBSCRIT AMB LA CONSELLERIA D’ECONOMIA 
SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS D’AQUEST PROGRAMA 

Amb la fi de d’impulsar el talent emprenedor, fomentar la cultura de l’emprenedoria i la innovació en l’àmbit 
universitari, contribuir al desenvolupament i a la consolidació de les empreses creades en l’àmbit universitari 
i enfortir les relacions Universitat-Empresa, la Universitat de València, en compliment del conveni subscrit 
amb la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a la realització de les 
activitats del programa “Campus de l’Emprenedoria Innovadora”, selecciona les millors iniciatives 
d’emprenedoria i trajectòries empresarials dels seus diferents campus. 

El concurs “5UCV STARTUP” serà dirigit per l’Oficina de Polítiques per a l’Excel·lència (OPEX), d’ara en 
avant Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València (UVemprén). 

En el marc d’aquesta iniciativa, el Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, fent ús de les atribucions 
que li confereix la resolució de 19 de juny, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV de 27 de juny 
de 2019), 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  

Obrir el termini de presentació de candidatures per a la selecció de les millors iniciatives d’emprenedoria i 
trajectòries empresarials dels campus de la Universitat de València atenent el seu creixement, caràcter 
innovador, estratègia empresarial i aportació a l’entorn, i aprovar les bases que regulen el concurs, que 
estan en l’annex I de la resolució. 

Segon 

Per finançar els premis la Universitat de València aportarà una quantitat màxima de 19.500 €, amb càrrec 
a la clau orgànica 6701469182, clau específica 20200040 del seu pressupost, en el cas que les 
candidatures presentades per la Universitat de València resulten premiades pels Comitès de Selecció els 
membres dels quals seran nomenats pel director general d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. El 
concurs està finançat per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a 
través de la línia nominativa S7864000 “Campus de l’Emprenedoria Innovadora”. 
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Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs de reposició en el 
termini d’un mes des de l’endemà de la seua publicació davant del mateix òrgan que haja dictat la resolució 
o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciosa 
administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la 
seua publicació. 

En València, 15 de juny de 2020 

 

 

 

M. Adela Valero Aleixandre 
Vicerectora d´Ocupació i Programes Formatius 
Universitat de València 
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ANNEX I 

BASES DEL SETÈ CONCURS “5UCV STARTUP” PER A SELECCIONAR LES MILLORS INICIATIVES 
D’EMPRENEDORIA I TRAJECTÒRIES EMPRESARIALS DELS CAMPUS DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA EN EL MARC DEL PROGRAMA “CAMPUS DE L’EMPRENEDORIA INNOVADORA” 

 

1. Objecte 

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius convoca el setè concurs “5UCV STARTUP”, amb 
l’objectiu de seleccionar les millors iniciatives d’emprenedoria i trajectòries empresarials dels campus de la 
Universitat de València atenent el seu creixement, caràcter innovador, estratègia empresarial i aportació a 
l’entorn. 

La finalitat d'aquesta convocatòria és la d'impulsar el talent emprenedor, fomentar la cultura emprenedora i 
innovadora en l'àmbit universitari, contribuir al desenvolupament i a la consolidació de les empreses creades 
en l'àmbit universitari i enfortir les relaciones Universitat-Empresa. En aquest marc i en compliment del que 
es disposa en el conveni subscrit amb la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball per a la realització de les activitats del Programa “Campus de l'Emprenedoria Innovadora”, la 
Universitat de València selecciona les millors iniciatives emprenedores i trajectòries empresarials dels seus 
diferents campus. 

Aquestes bases regulen el concurs “5UCV STARTUP” i obren el termini de presentació de candidatures. 

2. Tipus de premis, requisits, formalització de les sol·licituds i termini 

2.1. Premis 

S’estableixen dues categories de premis, excloents entre si, amb un import total màxim de 19.500 €. 

2.1.1. Categoria STARTUP. La dotació total màxima dels premis d’aquesta categoria serà de 16.500 €. 
Entre totes les candidatures preseleccionades per les cinc universitats, es concediran tres premis a les que 
siguen millors iniciatives d’emprenedoria amb una idea innovadora i viable comercialment.  

‐ Primer premi. Un premi econòmic i l’assistència al Festival Webit Europa. En el cas que el Comitè de 
Selecció d’aquesta categoria atorgue aquesta distinció a una empresa la candidatura de la qual haja 
proposat la Universitat de València, aquesta concedirà un premi de 9.000 € a fons perdut. A més, 
l’empresa guanyadora d’aquest primer premi també podrà assistir al Festival Webit Europa, que se 
celebrarà a València l’any 2021. Se subvencionarà una entrada, així com les despeses de 
desplaçament i allotjament per a assistir al festival en el cas que el guanyador es trobe fóra de València. 
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‐ Segon premi. En el cas que el Comitè de Selecció d’aquesta categoria atorgue aquesta distinció a una 
empresa, la candidatura de la qual haja proposat la Universitat de València, aquesta concedirà un 
premi de 5.000 € a fons perdut.  

‐ Tercer premi. En el cas que el Comitè de Selecció d’aquesta categoria atorgue aquesta distinció a una 
empresa, la candidatura de la qual haja proposat la Universitat de València, aquesta concedirà un 
premi de 2.500 € a fons perdut. 

2.1.2. Categoria JUNIOR. La dotació total màxima dels premis d’aquesta categoria serà de 3.000 €. Entre 
totes les candidatures preseleccionades per les cinc universitats es concediran cinc premis de mil euros 
cadascun a les cinc millors iniciatives d’emprenedoria que presenten una idea de negoci innovadora i viable 
comercialment.  

En el cas que el Comitè de Selecció d’aquesta categoria atorgue aquesta distinció a alguna candidatura de 
les tres candidatures que haja proposat la Universitat de València, aquesta concedirà un premi de 1.000 €.  

Les dotacions econòmiques dels premis estaran subjectes a les retencions corresponents que establisca 
la normativa vigent.  

Per finançar els premis la Universitat de València aportarà una quantia màxima de 19.500 €, amb càrrec a 
la clau orgànica 6701469182, clau específica 20200040 del seu pressupost, en el cas que les candidatures 
presentades per la Universitat de València resulten premiades pels Comitès de Selecció els membres dels 
quals seran nomenats pel director general d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. 

Aquest concurs està finançat per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball a través de la línia nominativa S7864000 “Campus de l’Emprenedoria Innovadora”. 

2.2. Requisits 

Els requisits per a participar en les dues categories dels premis són els següents:  

Categoria STARTUP 

En aquesta categoria podrà participar qualsevol microempresa o petita o mitjana empresa que tinga:  

‐ Almenys un fundador que siga estudiant, diplomat o titulat de la Universitat de València.  

‐ Activitat comercial. 

‐ Seu social a la Comunitat Valenciana. 

‐ Una antiguitat màxima de tres anys en la data límit de presentació de sol·licituds de participació en el 
concurs.  

Es podran presentar empreses amb forma societària mercantil, així com empresaris individuals. 



 

3 
 

Es defineix microempresa i petita o mitjana empresa amb forma societària, com ho fa l’annex I del reglament 
de la Comissió Europea núm. 880/2008, de 6 d’agost. Queden excloses de participar en el concurs les 
associacions, fundacions, administracions públiques, i, en general, les entitats sense ànim de lucre. 

Categoria JUNIOR  

Es podrà participar de manera individual o col·lectiva.  

Podran participar en aquesta categoria els emprenedors amb un projecte empresarial que encara no estiga 
constituït com empresa. Almenys un dels integrants de l’equip haurà de ser estudiant, diplomat o titulat de 
la Universitat de València.  

Els guanyadors del concurs d’anys anteriors podran tornar a presentar-s’hi sempre que ho facen amb idees 
diferents o en una categoria diferent de la categoria en què van ser guanyadors.  

2.3. Formalització de sol·licituds i documentació 

Sol·licituds 

Els interessats presentaran la sol·licitud preferentment en el formulari que hi ha disponible en la seu 
electrònica de la Universitat de València, ENTREU (entorn de tramitació electrònica de la Universitat de 
València): https://entreu.uv.es. També es podrà presentar de qualsevol de les formes previstes en l’article 
38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició 
derogatòria única de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. En aquest cas, s’haurà d’utilitzar el formulari d’inscripció de l’annex II d’aquesta 
resolució, amb la documentació que es requereix, i dirigir-lo a:  

‐ Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València (UVemprén).  

‐ Edifici Rectorat, cinquena planta. 

‐ Av. Blasco Ibáñez, 13. 

‐ 46010 València. 

En el procés de selecció no s’admetran les sol·licituds que no complisquen amb els requisits esmentats en 
aquestes bases, les que incloguen dades que es demostre que siguen falses i les que no es presenten 
d’acord amb a les especificacions indicades o sense tota la documentació exigida. 
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Documentació que ha d’acompanyar les sol·licituds de participació 

‐ Comú a les dues categories dels premis 

‐ Document amb les dades del portaveu de l’equip (vinculat a la universitat) i de tots els 
participants, signat per tots (annex II). 

‐ Currículum resumit de tots els components de l’equip promotor, amb indicació expressa del 
seu paper en l’empresa o en el projecte empresarial. 

‐ Vídeo d’una duració màxima de tres minuts sobre els aspectes més destacats de l’activitat de 
l’empresa o del projecte i de presentació de l’equip promotor, en la qual s’indicarà el paper de 
cada membre de l’equip en aquells. El vídeo ha de tenir la resolució i qualitat d’imatge 
necessària per a una bona visualització. Es presentarà a través de la seu electrònica de la 
Universitat de València, ENTREU (entorn de tramitació electrònica de la Universitat de 
València) https://entreu.uv.es. En el cas que es presente personalment la sol·licitud, el vídeo 
haurà d’estar en suport físic, per a la qual cosa es podrà elegir el format CD, DVD o memòria 
USB. 

‐ Còpia del document nacional d’identitat dels promotors. 

‐ Pla d’empresa  

- Categoria STARTUP (màxim quinze pàgines). Cal demostrar la viabilitat de l’empresa o 
projecte empresarial i tractar els punts següents: 

- Resum del pla de l’empresa 
- Activitat, mercat i entorn 
- Innovació del producte/servei 
- Equip i funcions 
- Inversors 
- Situació econòmic financera i previsions 
- Potencial d’expansió i internacionalització 

- Categoria júnior (màxim deu pàgines). Cal tractar els punts següents: 
- Resum del pla de l’empresa 
- Model de negoci (cal emplenar la plantilla “lean canvas” amb una breu explicació 

sobre el model de negoci). 
- Equip i funcions 
- Previsió econòmic financera 
- Potencial de creixement i consolidació 

  



 

5 
 

La plantilla “lean canvas” i la del pla d’empresa de cada categoria estaran disponibles en la web: 
https://links.uv.es/uvempren/startup20. 

Per a la categoria STARTUP 

‐ Document d’identificació fiscal de la persona jurídica. Còpia del model 036 d’alta censal.  

‐ Escriptura de constitució i modificacions posteriors degudament inscrites, si escau, en el 
registre públic que corresponga, amb els estatuts vigents que regisquen el funcionament de 
la persona jurídica.  

‐ Certificat signat per l’administrador de l’empresa dels qui tinguen la titularitat de les 
participacions socials o accions de la societat.  

‐ Justificació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda pública 
nacional i amb la de la Generalitat Valenciana, així com amb la Seguretat Social. 

‐ Declaració responsable de la capacitat d’obrar del representant legal de l’empresa per a 
presentar-se i assumir les obligacions inherents a la participació en el concurs i del fet que 
l’empresa i els qui la integren no estan afectats per cap causa d’incompatibilitat (annex III). 

‐ Comptes anuals dels dos últims exercicis dipositats en el Registre Mercantil i últim tancament 
comptable més pròxim a la data de presentació de la sol·licitud, amb una antiguitat màxima 
de l’últim trimestre natural anterior.  

‐ Còpia dels últims TC1 i TC2 que s’hagen presentat, document equivalent o acreditació de la 
inscripció de l’administrador en el règim especial de treballadors autònoms.  

2.4. Termini 

2.4.1. El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta 
resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà l’11 de setembre de 2020. 

2.4.2. Es faran públiques en el tauler d’anuncis oficial de la UV (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/) amb 
efectes de notificació i en la web d’UVEmprén (https://www.uv.es/uvempren). 

2.4.3. La presentació de la sol·licitud suposarà la plena acceptació de les bases del concurs.  

2.4.4. La participació en el concurs requerirà la presentació de la documentació dins del termini establert i 
en la forma indicada. 

Per a la selecció que haurà de fer el comitè corresponent constituït a l’efecte les universitats participants en 
el concurs “5UCV STARTUP” enviaran per registre telemàtic a la Subdirecció General d’Economia Social i 
Emprenedoria la llista signada de les candidatures que hagen seleccionat amb la documentació següent 
(que hauran d’haver presentat les candidatures): formulari de sol·licitud, vídeo de presentació i exposició 
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del projecte, plantilles del pla d’empresa i “lean canvas”, comptes anuals i currículum vitae. El termini per a 
fer-ho acabarà el 8 d’octubre de 2020. Tot per registre d’entrada.  

3. Instrucció del procediment i fases de selecció 

Hi haurà dues fases per a la tramitació de les sol·licituds de participació en totes dues categories: una fase 
de selecció interna de les candidatures de la Universitat de València que es presenten a les dues categories 
dels premis i una fase autonòmica de selecció de les candidatures guanyadores (epígraf 4).  

De la instrucció del procediment intern s’encarregarà la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València 
(UVemprén), que realitzarà totes les actuacions procedents per a la determinació, el coneixement i la 
comprovació de les dades sobre les quals s’elegiran les candidatures que presente la Universitat de 
València.  

Les actuacions que es facen en el procediment es comunicaran a través del tauler d’anuncis de la 
Universitat de València i addicionalment, sempre que resulte tècnicament possible, a través de mitjans 
electrònics, especialment l’adreça electrònica indicada pels participants en la seua sol·licitud.  

Els comentaris o consultes que es vulguen fer o formular als gestors del procediment sobre aquest o sobre 
els tràmits administratius es podran enviar a la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València 
(UVemprén) o al Parc Científic de la Universitat de València: uvempren@uv.es o startup5ucv@uv.es. 

Fase I: selecció de les candidatures de la UV per als premis 

Una vegada verificada la correcció formal de les sol·licituds, el Vicerectorat d’Ocupació i Programes 
Formatius, a proposta de l’òrgan instructor, publicarà la resolució amb la relació provisional de sol·licituds 
admeses i no admeses en els llocs assenyalats en l’apartat 2.4.2. Els qui presenten sol·licituds que no 
reunisquen els requisits o que no porten la documentació que calga hauran de presentar els uns o l’altra en 
el termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de la data de publicació de la resolució. En el cas de no 
fer-ho es considerarà que hauran desistit de presentar la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, el 
Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius farà pública la resolució amb la relació definitiva de 
sol·licituds admeses i les no admeses en els llocs assenyalats en l’apartat 2.4.2.  

De tots els participants de la Universitat de València que siguen admesos, els tres amb major potencial 
empresarial en cada categoria seran seleccionats per una comissió presidida per la vicerectora d’Ocupació 
i Programes Formatius i integrada per un representant del Parc Científic de la Universitat de València i un 
altre de la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València (UVemprén), conformement amb als criteris 
de valoració següents (sobre un total de 100 punts):  

‐ Caràcter innovador, avantatge competitiu i aspectes nous del projecte/empresa (0-40 punts) 

‐ Viabilitat tècnica, comercial i economicofinancera del projecte/empresa (0-40 punts) 
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‐ Capacitats, aptituds i experiència dels promotors del projecte/empresa (0-20 punts) 

La resolució de la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius amb les tres candidatures de la Universitat 
de València seleccionades en cada categoria es publicarà a partir del 5 d’octubre de 2020 en els llocs 
assenyalats en l’apartat 2.4.2.  

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa es podrà interposar un recurs de reposició en el 
termini d’un mes des de l’endemà de la seua publicació davant del mateix òrgan que haja dictat la resolució 
o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciosa 
administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la 
seua publicació. 

Fase II: guanyadors 

La Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València (UVemprén) presentarà a la Subdirecció General 
d’Economia Social i Emprenedoria les sis candidatures de la Universitat de València (tres per categoria), 
com farà la resta d’universitats, per a la valoració i selecció per part dels comitès corresponents. 

Es formarà un Comitè de Selecció diferent per a cadascuna de les dues categories de premis per a la 
valoració i l’elecció dels guanyadors.  

Cadascun dels dos Comitès de Selecció estarà constituït per tres professionals de reconegut prestigi, que 
no pertanyeran a la Universitat de València ni a les comissions ni departaments de les universitats del 
“Campus de l’Emprenedoria Innovadora”. Seran nomenats pel director general d’Economia, Emprenedoria 
i Cooperativisme. Actuarà de secretari, amb veu i sense vot el subdirector general d’Economia Social i 
Emprenedoria o funcionari en qui delegue, en el cas de la categoria STARTUP, i el cap del Servei de 
Foment de l’Emprenedoria o funcionari en qui delegue, en el cas de la categoria JUNIOR. 

Els dos comitès elegiran els guanyadors una vegada revisades les candidatures i aplicats els criteris de 
valoració i les baremacions indicades en l’apartat 4 (criteris de selecció), d’acord amb la documentació 
aportada per cada candidatura i la presentació davant del Comitè de Selecció corresponent.  

Per a això, a més, els seleccionats per cada universitat hauran de presentar el seu projecte i activitat 
empresarial al Comitè de Selecció corresponent. Les presentacions es faran en el format “elevator pitch”, 
amb una duració màxima de cinc minuts. 

Les presentacions al Comitè de Selecció es podran fer de forma virtual per la situació de crisi de la COVID-
19. Si escau, es comunicarà a tots els interessats amb la suficient antelació. 

Els Comitès de Selecció podran declarar desert qualsevol dels premis per no aconseguir les candidatures 
la qualitat exigida o per altres motius que seran degudament motivats. 
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L’òrgan d’instrucció i els Comitès de Selecció del concurs es comprometran a no difondre, transmetre o 
revelar a tercers en interès propi o de tercers cap informació sobre els projectes presentats. 

4. Criteris de selecció 

Els premis es concediran en règim de concurrència competitiva. 

La selecció es farà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, 
coherència i no discriminació. 

Per determinar els guanyadors el Comitè de Selecció adoptarà en cada categoria els criteris de valoració i 
els barems següents: 

1. CATEGORIA STARTUP: (barem total de 100 punts) 

‐ Caràcter innovador, diferenciació i originalitat de l’activitat de l’empresa. Noves iniciatives sorgides i/o 
grau de readaptació de l’empresa a la situació de la COVID-19 i a la de post COVID-19. (0-20 punts) 

‐ Viabilitat tècnica, comercial i econòmic financera de l’empresa. (0-20 punts) 
‐ Potencial i previsions de creixement i internacionalització de l’empresa (0-15 punts) 
‐ Perfil emprenedor dels promotors. (0-15 punts) 
‐ Capacitat de síntesi, qualitat i claredat en la presentació de l’empresa davant del comitè (0-30 punts) 

2. CATEGORIA JUNIOR: (barem total de 100 punts) 

‐ Caràcter innovador, diferenciació i originalitat del projecte. Noves iniciatives sorgides davant la situació 
de la COVID-19 i de la post COVID-19. (0-20 punts) 

‐ Viabilitat tècnica, comercial i econòmic financera del projecte. (0-20 punts) 
‐ Potencial de creixement i consolidació (0-15 punts) 
‐ Perfil i grau de compromís real dels emprenedors (0-15 punts). 
‐ Capacitat de síntesi, qualitat i claredat en la presentació del projecte davant del comitè (0-30 punts) 

5. Resolució del concurs 

Els resultats amb els noms de tots els premiats es publicaran en els llocs assenyalats en l’apartat 2.4.2 com 
a màxim en la setmana del 2 de novembre de 2020. Els resultats amb els noms dels guanyadors es 
publicaran a més en la web de la resta d’universitats públiques i es comunicaran per correu electrònic a 
cadascun dels candidats de la UV que resulten guanyadors.  

Els premis es lliuraran o es faran públics en un acte oficial que se celebrarà abans dels tres mesos següents 
a la resolució del concurs. L’acte es podrà fer de manera virtual a causa de la situació de la crisi de la 
COVID-19. La forma, el dia i l’hora concreta de l’acte es comunicaran a tots els interessats amb antelació 
suficient.  
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Es lliurarà un diploma de participació a cadascuna de les candidatures finalistes. 

Els guanyadors es comprometran a assistir a l’acte de lliurament de premis (siga presencial o virtual). Si no 
ho fan, es considerarà que renuncien al premi. 

6. Pagament dels premis  

Els premis es pagaran una vegada feta pública la resolució i la seua notificació per correu electrònic a 
cadascun dels guanyadors.  

Si el guardó s’atorga a un projecte empresarial no constituït com empresa, l’import del premi es repartirà 
entre tots els integrants de l’equip d’emprenedoria.  

En tot cas, els premis s’abonaran en comptes bancaris oberts a nom dels guardonats, ja s’haja concursat 
a títol individual o com a membre d’un equip promotor. Si els guardons s’atorguen a empreses, l’import dels 
premis s’abonarà en comptes bancaris oberts a nom de les empreses premiades.  

A les quanties dels premis s’aplicaran les retencions fiscals que marque la legislació vigent.  

7. Difusió, publicitat i drets de propietat intel·lectual  

Els organitzadors, els òrgans instructors i els Comitès de Selecció del concurs es comprometran a mantenir 
durant tot el procés la confidencialitat sobre les candidatures presentades i sobre el seu contingut.  

L’acceptació d’aquestes bases comporta l’autorització expressa per a fer publicitat i difusió amb finalitats 
informatives relacionades únicament amb el concurs. La Universitat de València i la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball podran fer difusió i publicitat de les iniciatives presentades, 
de les que resulten guardonades en el concurs i de la identitat dels seus autors.  

Els drets dels continguts presentats al concurs pertanyeran als seus autors, no als responsables del 
concurs. Els participants en el concurs garantiran ser titulars de tots els drets per a presentar els continguts 
al concurs, ja consistisquen en drets de propietat intel·lectual o industrial.  

Els guardonats podran fer publicitat d’aquesta condició en capçaleres, anuncis i memòries, especificant 
l’any en què van ser premiats. Així mateix, podran publicar o difondre la concessió dels premis en qualsevol 
mitjà de comunicació.  

8. Protecció de dades 

8.1. Dades del responsable 

‐ Universitat de València 
‐ CIF: Q4618001D 
‐ Av. Blasco Ibáñez, 13 
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‐ 46010 València 
‐ lopd@uv.es 

8.2. 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 sobre el tractament de dades personals i la 
lliure circulació d’aquestes, les dades personals que es donen en aquest concurs s’incorporaran als 
sistemes d’informació de la Universitat de València que siguen procedents amb la finalitat de tramitar la 
sol·licitud de participar en el programa, de conformitat amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

8.3. Procedència de les dades 

La Universitat de València únicament tractarà les dades que indiquen els sol·licitants. 

8.4. Destinataris de les dades personals 

En el marc de la relació que s’estableix amb la sol·licitud de participar en el concurs, se cediran les dades 
estrictament necessàries en els supòsits i per a les finalitats següents: 

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

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

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

8.5. Termini de conservació de les dades 

Les dades es conservaran i, si escau, s’esborraran d’acord amb els criteris següents. 

‐ Les dels concursants a qui no es done el premi es conservaran durant els períodes previstos en la 
legislació administrativa en garantia dels seus drets. 
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‐ Les dels concursants a qui es done el premi es conservaran durant tot el període del concurs, 
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. 

8.6. Drets 

Els qui donen dades de caràcter personal tenen el dret de sol·licitar al responsable del seu tractament 
l’accés, la rectificació o supressió, la limitació i oposició al tractament d’aquestes dades, així com la seua 
portabilitat. Els interessats podran exercir aquests drets enviant un correu electrònic a lopd@uv.es des 
d’adreces oficials de la Universitat de València o bé un escrit amb la còpia d’un document d’identitat i, si 
escau, de la documentació acreditativa de la sol·licitud al delegat per a la protecció de dades personals de 
la Universitat de València. 

8.7. Dret de presentar reclamacions a una autoritat de control 

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD 
i tenen habilitada l’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 de presentar una reclamació a l’autoritat de control competent. 

8.8. Normes de protecció de la privacitat de la Universitat de València 

Les normes per a la protecció de dades de caràcter personal de la Universitat de València es poden 
consultar en http://links.uv.es/qBf2qd6 

9. Règim jurídic 

Els premis del setè concurs “5UCV STARTUP” es regeixen per aquestes bases, per la llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions i per la llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, 
del sector públic instrumental i de subvencions. Supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret 
públic i, en defecte d’això, les normes de dret privat. Tot en compliment del conveni subscrit entre la 
Universitat de València i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a 
la realització de les activitats del programa” Campus de l’Emprenedoria Innovadora”.  
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ANNEX II: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

FORMULARI DE SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS  

“5UCV STARTUP” 

Nom i cognoms del 
portaveu de l’equip 
emprenedor 

 

Correu electrònic de 
contacte 

 

NIF  Signatura1:  

Vinculació amb la UV 
(centre de la UV a què 
pertany) 

 

Documentació que 
adjunta 

 

Telèfon  

QUI PRESENTA AQUESTA SOL·LICITUD DECLARA: 
Que coneix i accepta íntegrament, inclosos els annexos, les bases reguladores del concurs “5UCV 
STARTUP” 

Les dades personals que es donen en aquest concurs s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que 
siguen procedents amb la finalitat de tramitar la sol·licitud de participar en el programa, de conformitat amb la llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 

Els qui donen dades de caràcter personal tenen dret de sol·licitar al responsable del seu tractament l’accés, la rectificació o 
supressió, la limitació i l’oposició al tractament d’aquestes dades, així com la seua portabilitat. Els interessats poden exercir 
aquests drets enviant un correu electrònic a lopd@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de València o bé un escrit amb 
la còpia d’un document d’identitat i, si escau, de la documentació acreditativa de la sol·licitud al delegat per a la protecció de 
dades de la Universitat de València (Rectorat, Av. de Blasco Ibáñez, 13, València-46010. lopd@uv.es). 

 

UNITAT D´EMPRENEDORIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UVemprén). EDIFICI RECTORAT 
5a PLANTA. AVDA. BLASCO IBÁÑEZ, 13.46010 VALÈNCIA 

 

                                                             
1 El signant declara que coneix i accepta íntegrament, inclosos els annexos, les bases reguladores del concurs. 
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UNITAT D´EMPRENEDORIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UVemprén). EDIFICI RECTORAT 5a PLANTA. AVDA. BLASCO IBÁÑEZ, 13.46010 VALÈNCIA 

  EQUIP D’EMPRENEDORS   

Nom i cognoms DNI Telèfon Correu-e Signatura 
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ANNEX III: DECLARACIÓ JURADA 

Nom i cognoms  

DNI  

Titulació  

Direcció   

Localitat  

Codi postal   

Telèfon  

DECLARE SOTA JURAMENT/PROMESA: 

□ Que l’empresa i els qui la integren no estan afectats per cap causa d’incompatibilitat. 

□ Que el representant legal de l’empresa té capacitat per a obrar, presentar-se i assumir les obligacions 
del concurs. 

 

(Signatura) 

 

 

València, ... de... de 20... 

 

UNITAT D´EMPRENEDORIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UVemprén). EDIFICI RECTORAT 
5a PLANTA. AVDA. BLASCO IBÁÑEZ, 13.46010 VALÈNCIA 
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