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RESOLUCIÓ DE 17 DE SETEMBRE DE 2020, DE LA VICERECTORA D’OCUPACIÓ I PROGRAMES 
FORMATIUS PER LA QUAL ES CONVOQUEN I S’APROVEN LES BASES REGULADORES DEL 
PROGRAMA UVEMPRÉN CAMPUS DIRIGIDES A L’ESTUDIANTAT DE GRAU, MÀSTER I DOCTORAT 
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A L’ADMISSIÓ EN LA TERCERA EDICIÓ DEL CURS 
D’EMPRENEDORIA CREATIVA EN EL MARC DEL CAMPUS D’EMPRENEDORIA UVEMPRÉN – 
SANTANDER UNIVERSITATS 

El Pla director UVemprén és la proposta impulsada pel Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius de 
la Universitat de València, per a contribuir a construir una universitat orientada a l’ocupabilitat, compromesa 
amb el progrés de la societat i amb el desenvolupament professional del seu estudiantat, que pren com a 
referència per aconseguir aquesta finalitat, entre altres objectius, el de promoure l’especialització del 
campus: iniciatives d’emprenedoria en innovació social, ciències de la salut, STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) i sostenibilitat, prioritzant, de manera transversal, programes 
d’intraemprenedoria, d’innovació acadèmica i l’emprenedoria inclusiva, femenina, rural, en economia 
circular i del bé comú, en educació i en art i humanitats. 

Amb aquesta finalitat, 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 sentit, 
la Universitat de València i el Banco de Santander han subscrit un conveni de col·laboració per a impulsar 
el Campus d’Emprenedoria UVemprén – Santander Universitats capaç d’atraure i capacitar talent i d’ajudar 
a desenvolupar els projectes empresarials de la comunitat universitària. 

Un dels resultats d’aquesta col·laboració és el programa UVemprén - CAMPUS que té per objecte 
l’especialització en emprenedoria de l’estudiantat i egressats de la Universitat de València. Dins del 
programa hi ha accions formatives en diferents formats i amb diferents duracions. La formació de nivell 
inicial del programa UVemprén Campus preveu la realització d’un curs d’emprenedoria creativa dirigida a 
l’estudiantat de grau, màster i doctorat de la Universitat de València de qualsevol titulació que estiga 
interessat a adquirir competències i habilitats emprenedores, enfocant l’emprenedoria com un procés 
creatiu, un instint humà fonamental que tots tenim i que podem desbloquejar. Durant el curs s’apliquen els 
conceptes del procés creatiu: observació, prototipatge, interacció i gestió del fracàs, amb l’objectiu 
d’acostar-nos a la idea de pensar com una empresa emergent (start-up). 

Per al compliment dels seus objectius comuns, el Campus d’Emprenedoria UVemprén – Santander 
Universitats convoca, a través del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, ajudes del programa 
UVemprén Campus per a l’admissió en el curs d’emprenedoria creativa dirigida a l’estudiantat de grau, 
màster i doctorat que perseguisca començar a adquirir competències i habilitats per a desenvolupar un 
perfil professional relacionat amb l’emprenedoria. 

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, fent ús de les atribucions 
que li confereix la Resolució de 19 de juny de 2019, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV del 
27 de juny de 2019) 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. 
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RESOL 

1.  Convocar ajudes del programa UVemprén Campus en el seu nivell inicial, per a l’admissió en el curs 
d’emprenedoria creativa dirigida a l’estudiantat de grau, màster i doctorat de la Universitat de València. 

2. Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen en l’annex I. 

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 la 
notificació.  

(Per delegació de la rectora, DOGV 27/06/2019) 

M. Adela Valero Aleixandre 

València, 17 de setembre de 2020
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ANNEX I 

BASES REGULADORES DEL PROGRAMA UVEMPRÉN CAMPUS DIRIGIDES A L’ESTUDIANTAT DE 
GRAU, MÀSTER I DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A L’ADMISSIÓ EN LA 
TERCERA EDICIÓ DEL CURS D’EMPRENEDORIA CREATIVA EN EL MARC DEL CAMPUS 
D’EMPRENEDORIA UVEMPRÉN – SANTANDER UNIVERSIDADES  

BASES 

0. ANTECEDENTS 

El Pla director UVemprén és la proposta impulsada pel Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius de 
la Universitat de València, per a contribuir a construir una universitat orientada a l’ocupabilitat, compromesa 
amb el progrés de la societat i amb el desenvolupament professional del seu estudiantat, que pren com a 
referència, per a aconseguir aquesta finalitat, entre altres objectius, el de promoure l’especialització del 
campus: iniciatives d’emprenedoria en innovació social, ciències de la salut, STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) i sostenibilitat, prioritzant, de manera transversal, programes 
d’intraemprenedoria, d’innovació acadèmica i l’emprenedoria inclusiva, femenina, rural, en economia 
circular i del bé comú, en educació i en art i humanitats. 

Amb aquesta finalitat, 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 sentit, 
la Universitat de València i el Banco de Santander han subscrit un conveni de col·laboració per a impulsar 
el Campus d’Emprenedoria UVemprén – Santander Universidades capaç d’atraure i capacitar talent i 
d’ajudar a desenvolupar els projectes empresarials de la comunitat universitària. 

Un dels resultats d’aquesta col·laboració és el programa UVemprén – CAMPUS, que té per objecte 
l’especialització en emprenedoria de l’estudiantat i egressats de la Universitat de València. Dins del 
programa, hi ha accions formatives en diferents formats i amb diferents duracions. La formació de nivell 
inicial del programa UVemprén Campus preveu la realització d’un curs d’emprenedoria creativa dirigida a 
l’estudiantat de grau, màster i doctorat de la Universitat de València de qualsevol titulació que estiga 
interessat a adquirir competències i habilitats emprenedores, enfocant l’emprenedoria com un procés 
creatiu, un instint humà fonamental que tots tenim i que podem desbloquejar. Durant el curs s’apliquen els 
conceptes del procés creatiu: observació, prototipatge, interacció i gestió del fracàs, amb l’objectiu 
d’acostar-nos a la idea de pensar com una empresa emergent. 

Cerquem candidats i candidates que estiguen interessats a aprendre a emprendre i que encara no tinguen 
una idea de negoci o projecte desenvolupat per a realitzar el curs d’Emprenedoria Creativa. 

1. OBJECTE 

En el marc de les actuacions realitzades pel Campus d’Emprenedoria UVemprén - Santander Universitats, 
es convoquen les ajudes del Programa UVemprén Campus per a l’admissió en el curs d’Emprenedoria 
Creativa dirigit a l’estudiantat de grau, màster i doctorat que perseguisca començar a adquirir competències 
i habilitats per a desenvolupar un perfil professional relacionat amb l’emprenedoria. 

En aquesta tercera edició, la modalitat d’impartició del curs és en línia i la capacitat del curs és d’un màxim 
de 40 places. 

2. PERSONES DESTINATÀRIES 

Es poden presentar a aquesta convocatòria les persones matriculades en qualsevol grau, màster o doctorat 
de la Universitat de València durant el curs 2020/2021. 
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Queda exclòs l’alumnat que ja haja cursat el mateix curs d’emprenedoria creativa en edicions anteriors amb 
aprofitament. 

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 

Les sol·licituds han d’anar dirigides a la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València (UVemprén) i 
s’han de formalitzar a través de la instància general disponible en ENTREU mitjançant el tràmit “UVempren 
campus - 3a edició CURS D'EMPRENEDORIA CREATIVA”. 

Les persones que sol·liciten l’admissió hauran d’adjuntar el model de sol·licitud emplenat en pdf i una còpia 
en pdf del seu expedient acadèmic del curs 2019/20, o en el cas de l’alumnat de primer any, document on 
conste la nota d’accés a la Universitat de València, amb la finalitat de baremar les sol·licituds. 

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 23 de setembre de 2020 i finalitza el 23 d’octubre 
de 2020. 

4. ÒRGAN INSTRUCTOR I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

4.1 Per a la instrucció d’aquest procediment serà competent la Unitat de Emprenedoria de la Universitat de 
València (UVemprén). Les sol·licituds seran avaluades per una comissió formada pel personal de la mateixa 
unitat.  

4.2 Criteris d’avaluació. Una vegada verificat el compliment dels aspectes formals, els criteris aplicats per 
a l’avaluació són els següents, puntuats fins a un màxim de 30 punts: 

1. Nota mitjana obtinguda en la titulació cursada durant el curs 2019/20 o, en el cas de l’alumnat de primer 
any, nota d’accés a la Universitat de València sense la fase específica. 

• Nota mitjana de 9 a 10: 10 punts. 
• Nota mitjana de 7 a 8’9: 6 punts. 
• Nota mitjana de 5 a 6’9: 4 punts.  

2. Participació en algun dels programes UVemprén https://links.uv.es/uvempren/programes (Programa 
Internacional de Motivación Empresarial [pime3UV] / Explorer / MOTIVEM / Prácticas internacionales de 
emprendimiento [UJIE] / 5UCV STARTUP / VLC STARTUP / KONICA MINOLTA International University 
Contest / FORD FUND SMART MOBILITY CHALLENGE / UVemprén CAMPUS) (5 punts per programa fins 
a un màxim de 20 punts).  

La resolució de les ajudes contindrà la puntuació assignada a les persones sol·licitants. En el cas d’empat 
de puntuació, tindrà preferència la sol·licitud que s’haja presentat en primer lloc. En el supòsit de renúncia 
per part d'alguna persona beneficiària, es farà la crida a la primera persona de la llista de sol·licitants que 
no hagen obtingut beca per ordre descendent de puntuació. 

5. RESOLUCIÓ 

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius resoldrà l’admissió, la resolució de la qual es publicarà, 
amb efectes de notificació, en el tauler oficial de la Universitat de València [http://tauler.uv.es]. 

A més, se li donarà difusió, incloent enllaços a la publicació del tauler oficial, en la pàgina web del programa 
UVemprén CAMPUS (https://links.uv.es/uvempren/uvempren-campus). 

6. DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

6.1.- Dades de la persona responsable 

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

6.2.- 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 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, 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 els premis, de 
conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

6.3.- Procedència de les dades 

La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades per la persona sol·licitant. 

6.4.- 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 supòsits i per a les finalitats següents: 

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

- A Santander Universidades amb finalitats estadístics i de generació d'informes. 

6.5.- 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 als quals no s’admeta al curs, les dades es conservaran durant els 
períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents. 

B. Quant a les persones concurrents als quals s’admeta al curs, 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. 

6.6.- 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 escau, 
documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al delegat de Protecció de Dades a la Universitat de 
València. 

6.7.- 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. 
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6.8.- Polítiques de privacitat de la Universitat de València 

Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qbf2qd6 

7. 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, 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. 

8. RECURSOS 

Contra la resolució de concessió de les ajudes es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant el 
mateix òrgan que l’haja dictada, dins del termini d’un mes comptat 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 comptats a partir de l’endemà de publicar-se. 
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