
 

 
 

 

RESOLUCIÓ DE LA VICERECTORA D’OCUPACIÓ I PROGRAMES FORMATIUS PER LA QUAL ES 
CONVOCAN LES AJUDES DE MATRÍCULA DE L’AULA D’EMPRENEDORIA “PER TALENT EMPRÉN” 
DE FUNDACIÓ ONCE, L’ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A 
CURSAR LA 2a EDICIÓ DEL TÍTOL PROPI DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA D’EXPERT 
UNIVERSITARI EN STARTUP MANAGEMENT 

UVemprén és l’estratègia d’emprenedoria universitària de la Universitat de València. Cerca 
capacitar en innovació i ajudar a validar idees i projectes d’importància social per a contribuir al 
desenvolupament professional del seu estudiantat i, des de l’àmbit que li correspon, a un model 
socioeconòmic nou en el territori, més intensiu en coneixement i generador d’ocupabilitat i de 
productivitat, integrant els ODS en els seus processos interns i externs, i oferint un conjunt de 
programes formatius, serveis, espais de treball, esdeveniments periòdics i recursos de qualitat, 
mitjançant una marca atractiva i socialment responsable. 

Una de les línies d’actuació d’UVemprén és promoure relacions i aliances de caràcter local, 
autonòmic, nacional o internacional i amb altres elements del sistema d’innovació. En aquest 
marc, es va crear l’Aula d’Emprenedoria Per Talent Emprén, de la Fundació ONCE, Inserta 
Empleo i la Universitat de València, amb la finalitat de fomentar iniciatives d’emprenedoria 
entre el col·lectiu de persones amb discapacitat de l’àmbit universitari de la Universitat de 
València. 

El títol propi d’Expert Universitari Startup Managment és fruit d’un projecte d’innovació docent 
del programa UVemprén - Aprèn i té per objecte dotar les persones emprenedores de les eines 
i competències més actuals per a crear, llançar i impulsar la seua pròpia startup d’empreses al 
mercat amb èxit. 

Per al compliment dels seus objectius, l’Aula d’Emprenedoria “Per Talent Emprèn”, a través del 
Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, convoca ajudes de matrícula per a la realització 
del títol propi de la Universitat de València d’Expert Universitari en Startup Managment per a  
l’estudiantat amb discapacitat que li quede menys d’un 10% d’assignatures per a obtenir el seu 
títol de grau i per a persones  diplomades en titulacions de grau o màster que desitgen fer un 
salt en la seua carrera professional a través de la més avançada gestió de startups, així com 
professionals sense titulació amb experiència demostrable d'almenys 3 anys en el món 
empresarial . 

En el marc d’aquesta iniciativa, 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 del 18 de gener  de 2021, per la qual s’aprova la 
delegació de competències en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i 
altres òrgans d’aquesta universitat, 

  



 

 
 

RESOL 

1.  Convocar ajudes de matrícula de l’Aula d’Emprenedoria “Per Talent Emprén”, de la Fundació 
ONCE, Inserta Empleo i la Universitat de València per a l’estudiantat  amb discapacitat inscrit en 
la 2a edició del títol propi de la Universitat de València d’Expert  Universitari en Startup 
Management. 

2. Aquesta convocatòria es regeix per les bases de l’annex I. 

3. El pressupost total màxim autoritzat per a aquesta convocatòria és de 5.000 euros per a cinc  
beques de 1.000 euros per estudiant, per al pagament de la matrícula. En l’expedient 
corresponent figura la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre les 
obligacions de despesa que es puguen derivar d’aquesta convocatòria, que es finança a càrrec 
del capítol set del pressupost de la Universitat de València per a l’any 2021, codi orgànic 
4130059212 i específica 20210363, per un import de 5.000 euros, aportació econòmica prèvia 
que realitza Fundació ONCE a través del conveni específic signat entre la Universitat de València, 
Fundació ONCE i l'Asociación Inserta Empleo. 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu 
de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins del termini d’un mes a partir de 
l’endemà de la seua notificació, 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 publicar-se.  

 

La vicerectora d’Ocupació  i Programes Formatius  
(Per delegació de la rectora, DOGV 18 de gener de 2021) 
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ANNEX I 

BASES REGULADORES DE LES AJUDES DE MATRÍCULA DE L’AULA D’EMPRENEDORIA PER 
TALENT EMPRÈN DE LA FUNDACIÓ ONCE, L’ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO I UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA PER A CURSAR LA 2a EDICIÓ DEL TÍTOL PROPI DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
D’EXPERT UNIVERSITARI EN STARTUP MANAGEMENT 

 
1. OBJECTE 

La Universitat de València, la Fundació ONCE i l’Asociación Inserta Empleo han subscrit un 
conveni de col·laboració per a la creació de l’Aula d’Emprenedoria Per Talent Emprèn amb la 
finalitat de fomentar iniciatives d’emprenedoria entre el col·lectiu de persones amb discapacitat 
de l’àmbit universitari de la Universitat de València. Entre les actuacions previstes hi ha la 
convocatòria de cinc  ajudes per a l’estudiantat amb discapacitat que realitze els estudis dirigits 
a l’obtenció del títol propi de la Universitat de València d’Expert Universitari en Startup 
Management, 2a edició, del curs 2021-2022. 

La finalitat d’aquestes  beques és oferir l’estudiantat de la Universitat de València un programa 
avantguardista de suport a persones emprenedores i projectes empresarials, en què s’impulsen 
les idees de negoci a través de les últimes tendències de gestió empresarial aplicades a les 
empreses emergents proporcionant les eines i competències més actuals per a crear, llançar o 
impulsar la seua pròpia startup al mercat amb èxit. En finalitzar el programa, el projecte final 
que realitzen serà la versió potenciada del projecte inicial amb el qual van accedir a la formació.  

2. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

El procediment de concessió és el de 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 dictarà  en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la 
convocatòria en el DOGV, segons el que estableix l’article 25 de la llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

3. PERSONES DESTINATÀRIES 

Es poden presentar a aquesta convocatòria persones amb discapacitat (segons s'estableix en el 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, publicat pel 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) la situació de la qual siga: 

• Graduats o professionals que desitgen fer un salt en la seua carrera professional a través 
de la més avançada gestió de start-ups 

• Estudiantat universitari al qual quede menys d’un 10% d’assignatures per a obtenir el 
seu títol de grau 

• De manera excepcional, podran accedir professionals sense titulació amb experiència 
demostrable d'almenys 3 anys en el món empresarial 

A més, per a poder optar al títol propi, i per tant a les beques, és requisit imprescindible tenir 
una idea de negoci sobre la qual treballar, independentment del seu grau de maduresa. 
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En tots els casos, les persones interessades  han d’estar preinscrites en els estudis conduents al  
títol propi de la Universitat de València d’Expert Universitari en Startup Management per al curs 
2021-2022 la inscripció del qual es realitza en aquest enllaç. 

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i es tanca el 22 
de setembre de 2021.  

Les sol·licituds per a les ajudes de matrícula s’han de presentar a través de la seu electrònica, 
mitjançant una instància general 
(https://webges.uv.es/uventreuweb/menuseu.jsp?idtramite=expsolp2u) dirigida a la Unitat 
d’Emprenedoria (UVemprén) a través del tràmit “Beca Expert Universitari en Startup 
Management 2021”, amb la documentació següent: 

• Imprès de sol·licitud (annex II). 
• Arxiu PDF amb la idea de projecte presentat per a l’admissió al títol en la qual ha 

descrit la seua idea de negoci. 
• Certificat de l’expedient acadèmic de la titulació d’accés amb qualificacions. Aquest 

certificat sol és necessari per a titulacions externes a la Universitat de València. 
• Certificat de discapacitat o resolució d'incapacitat. 

Les sol·licituds també es poden presentar en qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. En aquest últim cas, les persones interessades han de presentar la seua sol·licitud, 
emplenant el formulari d’inscripció, que s’ha d’ajustar al model establert en l’annex II d’aquesta 
convocatòria i que s’ha de dirigir a la: Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) Campus de Blasco 
Ibáñez, carrer Amadeu de Savoia, 4, 46010 VALÈNCIA. 

5. AJUDES I FINANÇAMENT  

Les ajudes es financen a càrrec del capítol set del pressupost de la Universitat de València per al 
2021, codi orgànic 4130059212 i específica 20210363, per un import de 5.000 euros, prèvia 
aportació econòmica que realitza Fundació ONCE per al finançament específic d'aquesta 
activitat, en virtut del conveni específic de col·laboració entre la Universitat de València, 
Fundació ONCE i l’Asociación Inserta Empleo, pel qual es crea l'Aula d'Emprenedoria “Per Talent 
Emprén”. 

S’estableixen 5 ajudes de 1.000 euros cadascuna  per al pagament de la matrícula del curs 2021-
2022 en els estudis de la 2a edició del títol propi de la Universitat de València d’Expert 
Universitari en Startup Management.  

Seran atorgades a un màxim de cinc estudiants i s’abonaran a cada persona beneficiària en el 
compte bancari que indique i que li serà requerit després de l’adjudicació de les beques.  

A la quantitat ingressada en concepte d’ajuda  se li practicarà la retenció corresponent a compte 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques si és el cas. 

6. OBLIGACIONS DE L’ESTUDIANTAT, JUSTIFICACIÓ I COMPATIBILITAT 

https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_direccion_y_gestion_empresarial-1/startup-management/home.htm
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Les persones beneficiàries tenen l’obligació d’utilitzar l’ajuda per al pagament de la matrícula de 
la 2a edició del títol propi de la Universitat de València d’Expert Universitari en Startup 
Management, així com de justificar l’aprofitament del curs i d’obtenir  la titulació a l’acabament 
d’aquest.  Així mateix, les persones beneficiàries han de sotmetre’s a totes les actuacions de 
comprovació que amb aquesta finalitat ordene l’òrgan instructor de la convocatòria, i, si és el 
cas, reintegrar l’import rebut mitjançant el procediment de reintegrament. 

En el cas que la persona becada abandone la formació per malaltia o altres circumstàncies 
excepcionals, ha d'anunciar-lo, acreditant aquestes circumstàncies, a la Universitat de València, 
en un període màxim de 10 dies. La Universitat de València, Fundació ONCE i Inserta Empleo 
estudiaran el motiu de l'abandó i l'acompliment que haja tingut l'alumne durant el temps 
transcorregut de la formació, decidint, si escau, la devolució total o parcial de la beca percebuda, 
sol·licitant-li la universitat la devolució acordada. 

En el cas de renúncia, abans del pagament de la beca concedida, es podrà reassignar la beca a 
una altra persona en llista d'espera. 

Aquesta ajuda és incompatible amb altres ajudes de la Universitat de València per a la mateixa 
finalitat i serà compatible amb qualsevol altra mena d'ajudes l'origen de les quals siga públic o 
privat, a les quals puga accedir l'estudiant, així com amb una possible pensió, contributiva o no, 
sempre en els límits establits legalment. 

7. ÒRGAN INSTRUCTOR, COMISSIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

7.1 Per a la instrucció d’aquest procediment és competent la Unitat d’Emprenedoria  de la 
Universitat de València (UVemprén). 

7.2 Una comissió avaluarà les sol·licituds i farà una proposta de concessió. Aquesta comissió està 
integrada pels membres següents: 

- El director de la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València, que la presideix.  
- Les dues codirectores del títol propi objecte de les beques. 
- Dues persones en representació de Fundació ONCE. 
- Dues persones en representació d’Asociación Inserta Empleo. 

La composició de la comissió, amb els noms de les persones que la formen, es publicarà en el 
tauler oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es]. 

Aquesta comissió avaluarà les sol·licituds segons els criteris establerts en aquestes bases i 
proposarà a la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius la resolució de la convocatòria. 

7.3 Criteris d’avaluació. Una vegada verificat el compliment dels aspectes formals, els criteris 
per a l’avaluació de sol·licituds són els següents (amb una puntuació màxima de 100 punts): 

1. Nota mitjana obtinguda en la titulació per la qual s’accedeix al títol propi d’Expert Universitari 
Startup Management. 

- Nota mitjana de 9 a 10: 20 punts 
- Nota mitjana de 7 a 8,9: 10 punts 
- Nota mitjana de 5 a 6,9: 5 punts  
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En cas que les persones aspirants no tinguen titulació i complisquen els requisits d'admissió, se'ls 
valorarà com a aptes, amb una nota mitjana de 5. 

2. Avaluació de la idea de negoci presentat: 80 punts, distribuïts d’acord amb els criteris 
següents: 

- Descripció de la idea i problema que resol: 35 punts 
- Grau de viabilitat: 15 punts 
- Grau d’innovació: 15 punts 
- Necessitat i demanda potencial: 15 punts 

La resolució de concessió de les ajudes indicarà la puntuació assignada a les persones 
sol·licitants. 

8. RESOLUCIÓ 

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius dictarà una resolució de concessió de les 
ajudes que es publicarà amb efectes de notificació en el tauler oficial de la Universitat de 
València  [http://tauler.uv.es]. 

A més, es publicarà, amb els enllaços a la publicació en el tauler oficial, en la pàgina web de 
l’Aula d’Emprenedoria [https://www.uv.es/uv-empren/ca/aules-emprenedoria/uvempren-
aules.html], així com en la pàgina web de Fundació ONCE (https://www.fundaciononce.es).. 

Contra la resolució de concessió de les ajudes, que exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, 
comptador des de l’endemà de la publicació, o bé directament el recurs contenciós  
administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat 
Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació. 

9. NORMES SUPLETÒRIES 

La Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 
38/2003, general de subvencions, regeixen tot allò que, per analogia, siga aplicable i no estiga 
establert en aquestes bases. 

10. DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

10.1.- Dades de les entitats responsables 

Per part de la Universitat de València 
Universitat de València  Estudi General  
CIF: Q4618001D 
Av. Blasco Ibáñez, 13 
46010 València 
lopd@uv.es 
 
Per part de Fundació ONCE 
Fundació ONCE 
CIF: G78661923 
Calle Sebastián Herrera, 15 – 28012 Madrid 
dpd@fundaciononce.es 

mailto:lopd@uv.es
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Per part d’Inserta Empleo: 
CIF: G85563302 
Calle Fray Luis de León, 11 – 28012 Madrid 
dpd@fundaciononce.es 
 
10.2.- Finalitats i base jurídica del tractament 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu, i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, sobre protecció de les persones físiques en allò que fa referència 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’adverteix 
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 la convocatòria, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

10.3.- Procedència de les dades 

La Universitat de València, Fundació ONCE i Inserta Empleo únicament tractaran les dades 
proporcionades per la persona sol·licitant. 

10.4.- Destinataris de les dades personals 

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

- A entitats financeres per al pagament dels imports de les ajudes. 

- Per a la publicació de la resolució de concessió de les ajudes en el tauler oficial de la Universitat 
de València. Addicionalment, a efectes informatius, es pot  posar la resolució en pàgines web 
allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València, Fundació ONCE i Inserta Empleo. 

- Per a la publicació dels noms de les persones beneficiàries, import i objecte de l’ajuda 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. 

 

10.5.- Termini de conservació de les dades 

Les dades es conservaran i seran, si és el cas, cancel·lades d’acord amb els criteris següents: 

A. Les persones sol·licitants a qui no es concedisca l’ajuda, les dades es conservaran durant els 
períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels seus drets. 

B. Les persones sol·licitants a les quals es concedisca l’ajuda, les dades es conservaran durant 
tot el període vinculat a la gestió de la convocatòria i s’incorporaran, si és el cas, a l’expedient 

mailto:dpd@fundaciononce.es
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de l’estudiantat i es conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió i de 
qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat. 

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 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 
l’electrònic dirigit a lopd@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de València, a 
dpd@fundaciononce.es de Fundació ONCE i Inserta Empleo, 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. 

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 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 a presentar una reclamació davant l’autoritat de 
control competent. 

10.8.- Polítiques de privacitat 

Les normes de la Universitat de València per a la protecció de la privacitat poden consultar-se 
en http://links.uv.es/qbf2qd6 . Igualment, la política de privacitat de la Fundació ONCE està 
disponible en https://www.fundaciononce.es/es/politica-de-privacidad i la d’Inserta Empleo en: 
https://www.insertaempleo.es/politica-privacidad. 

11. LEGISLACIÓ APLICABLE 

Tot allò que no preveuen aquestes bases 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, és a dir, la Llei 38/2003, 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. 

12. RECURSOS 

Contra la resolució de concessió de les ajudes es pot interposar recurs potestatiu de reposició, 
davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins del termini d’un mes comptador des de l’endemà 
de la seua publicació, 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.  

mailto:dpd@fundaciononce.es
http://links.uv.es/qBf2qd6
https://www.fundaciononce.es/es/politica-de-privacidad
https://www.insertaempleo.es/politica-privacidad


   

7 
 

ANNEX II 

SOL·LICITUD D’AJUDES DE MATRÍCULA PER A l’ESTUDIANTAT INSCRIT EN EL TÍTOL PROPI DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA D’EXPERT UNIVERSITARI EN STARTUP MANAGEMENT, 2a EDICIÓ 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms   DNI:  

Adreça postal:  

CP:  Població:  

Província:  País:  

Telèfon de contacte:  Data de naixement:  

Adreça electrònica:  

Necessitats especials  

 

DADES ESPECÍFIQUES 

1. Titulació d’accés al títol propi: 

 

2. Universitat on s’ha obtingut el títol:   

3. Nota mitjana obtinguda en la titulació d’accés: 

 Nota mitjana de 9 a 10: 20 punts 

 Nota mitjana de 7 a 8,9: 10 punts 

 Nota mitjana de 5 a 6,9: 5 punts 

 

     Declare responsablement que les dades consignades en aquest formulari són certes i em compromet a aportar els 
justificants que faça falta per a la seua comprovació quan em siguen requerits. La falsedat de les dades declarades o de la 
documentació aportada per a l’acreditació de les circumstàncies determinants dels criteris de valoració comporta 
l’exclusió de la sol·licitud, sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que d’un altre ordre es puguen exigir. 

 

 

Lopd – Cessió de dades de caràcter personal 

 Hi estic d’acord 
 

Les dades personals subministrades en aquest procediment, s’incorporaran als sistemes d’informació de 
la Universitat de València, Fundació ONCE i Inserta Empleo que corresponga amb la finalitat de gestionar 
i tramitar la sol·licitud de les ajudes de matrícula, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament 
l’accés a les seues dades de caràcter personal, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu 
tractament, o oposar-se, així com el dret a la potabilitat de les dades. Les persones interessades poden 
exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a: uvempren@uv.es, quan ho 
facen des d’adreces oficials de la Universitat de València; a dpd@fundaciononce.es de Fundació ONCE i 
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Inserta Empleo o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia de document d’identitat i, si és necessari, de 
documentació acreditativa de la sol·licitud dirigida als delegats de Protecció de Dades de la Universitat de 
València (Edif. Rectorat, av. Blasco Ibáñez 13, 46010 València, lopd@uv.es) de Fundació ONCE (Calle 
Sebastián Herrera, 15 – 28012 Madrid, dpd@fundaciononce.es) o d’Inserta Empleo (Calle Fray Luis de 
León, 11 – 28012 Madrid, dpd@fundaciononce.es). 
 
 
Per a més informació sobre el tractament, podeu consultar les bases reguladores de les ajudes de 
matrícula de l’Aula d’Emprenedoria Per Talent Emprèn de la Universitat de València, Fundació ONCE i 
l’Asociación Inserta Empleo per a cursar la 2a edició del títol propi de la Universitat de València d’Expert 
Universitari en Startup Management. 
 
En ………, a …. del mes …..….. de 2021 
 
 
 
Signat (nom i signatura de la persona sol·licitant)………… 
 
 

Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) de la Universitat de València 
Campus de Blasco Ibáñez – Carrer Amadeu de Savoia, 4, baix, 46010 VALÈNCIA 
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