
 

 
  

RESOLUCIÓ DEL VICERECTORAT D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN I PUBLIQUEN LES BASES DE LA I EDICIÓ DEL 
CONCURS INTERUNIVERSITARI AULA EMPRÉN 3i, EN EL MARC DEL CONVENI CAMPUS DE 
L’EMPRENEDORIA INNOVADORA, SUBSCRIT ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I LA 
CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA 

El Vicerectorat d’Ocupació i Emprenedoria de la Universitat de València convoca el concurs interuniversitari 
Aula Emprén 3i, l’objectiu del qual és seleccionar i donar suport al desenvolupament de les millors idees i 
projectes emprenedors relacionats amb el triple impacte econòmic, social i ambiental generats en el marc 
del Programa Aula Emprén 5UCV previst en el conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, per 
a la posada en marxa del Campus de l’Emprenedoria Innovadora 5UCV amb l’objectiu d’impulsar 
l’emprenedoria i la innovació en l’àmbit universitari. 

Es tracta d’una competició oberta a tot l’estudiantat de la Universitat de València que complisca els requisits 
d’aquestes bases i que es desenvolupa en dues fases: 

La primera fase va dirigida a reconèixer i guardonar amb tres premis econòmics els millors equips 
procedents de l’activitat Aula Emprén que, a la Universitat de València, rep la denominació d’Idees 
MOTIVEM en equip.  

En la segona fase es desenvoluparà un concurs interuniversitari en què els equips seleccionats per totes 
les universitats públiques valencianes en la fase anterior competiran per tres premis econòmics. 

En el marc d’aquesta iniciativa, el Vicerectorat d’Ocupació i Emprenedoria, fent ús de les atribucions que li 
confereix la Resolució de 4 d’abril de 2022, de la rectora de la Universitat de València (DOGV de l’11 d’abril 
de 2022) per la qual es deleguen determinades competències en els Vicerectorats, la Secretaria General, 
la Gerència i altres òrgans d’aquesta universitat, 

 

RESOL 

Primer 

Convocar en la Universitat de València el concurs interuniversitari Aula Emprén 3i, l’objectiu del qual és 
seleccionar i donar suport al desenvolupament de les millors idees i projectes emprenedors relacionats amb 
el triple impacte econòmic, social i ambiental generats en el marc del Programa Aula Emprén 5UCV previst 
en el conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, per a la posada en marxa del Campus 
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de l’Emprenedoria Innovadora 5UCV, amb l’objectiu d’impulsar l’emprenedoria i la innovació en l’àmbit 
universitari. 

En la primera fase, dotada amb tres premis econòmics de 900 € cadascun, se selecciona i guardona als 
tres millors equips procedents de l’activitat Aula Emprén que, a la Universitat de València, rep la 
denominació d’Idees MOTIVEM en equip, celebrada en els cursos acadèmics 2020/21 i 2021/22. 

En la segona fase, els tres equips seleccionats i premiats en la fase anterior competiran amb les 
candidatures seleccionades per la resta d’universitats públiques valencianes en una competició 
interuniversitària i podran optar a tres premis econòmics de 3.000 €, 2.000 € i 1.000 €, respectivament. 

Segon 

La Universitat de València aporta, per al finançament de les ajudes del programa, una dotació màxima de 
8.700 €, finançats per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través 
de la línia nominativa S7864000 Campus de l’Emprenedoria Innovadora. Aquestes ajudes es financen amb 
càrrec al capítol IV de la classificació econòmica de la despesa, a l’orgànica 6701459182 i específica 
20210675 del pressupost per a l’exercici 2022 de la Universitat de València. 

Contra aquesta resolució, 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, comptadors des de 
l’endemà de la seua publicació. 
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ANNEX I 

BASES 

1. Objecte 

El Vicerectorat d’Ocupació i Emprenedoria de la Universitat de València convoca el concurs interuniversitari 
Aula Emprén 3i, l’objectiu del qual és seleccionar i donar suport al desenvolupament de les millors idees i 
projectes emprenedors relacionats amb el triple impacte econòmic, social i ambiental generats en el marc 
del Programa Aula Emprén 5UCV previst en el conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, per 
a la posada en marxa del Campus de l’Emprenedoria Innovadora 5UCV, amb l’objectiu d’impulsar 
l’emprenedoria i la innovació en l’àmbit universitari. 

Es tracta d’una competició oberta a tot l’estudiantat de la Universitat de València que complisca els requisits 
d’aquestes bases i que es desenvolupa en dues fases: 

La primera fase va dirigida a reconèixer i guardonar amb tres premis econòmics els millors equips 
procedents de l’activitat Aula Emprén que, a la Universitat de València, rep la denominació d’Idees 
MOTIVEM en equip. Aquests equips han d’estar compostos per un mínim de dues persones i un màxim de 
tres. En el cas d’equips compostos per més de tres persones, hauran de triar-ne com a màxim tres perquè 
els representen. 

En la segona fase, es desenvoluparà un concurs interuniversitari en què els equips seleccionats per totes 
les universitats públiques valencianes en la fase anterior competiran per tres premis econòmics. Cada 
universitat podrà presentar com a màxim tres equips, compostos per un mínim de dues persones i un màxim 
de tres. En el cas d’equips compostos per més de tres persones, hauran de triar-ne com a màxim tres 
perquè els representen. 

2. Premis 

La Universitat de València aporta una dotació global d’un màxim de 8.700 €, finançats per la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la línia nominativa S7864000 
Campus de l’Emprenedoria Innovadora. Aquestes ajudes es financen amb càrrec al capítol IV de la 
classificació econòmica de la despesa, a l’orgànica 6701459182 i específica 20210675 del pressupost per 
a l’exercici 2022 de la Universitat de València. 

En la primera fase de la competició, dotada amb un import global de com a màxim 2.700 €, s’adjudicaran 
tres premis econòmics de com a màxim 900 € cadascun a cada equip guanyador.  

L’import del premi es distribuirà igualitàriament entre els components de l’equip, de manera que l’import a 
rebre per cada persona individualment no siga superior a 300 €. 
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En la segona fase, els tres equips seleccionats i premiats en la fase anterior competiran amb les 
candidatures seleccionades per la resta d’universitats públiques valencianes en un concurs interuniversitari 
en què es concediran tres premis econòmics de 3.000 €, 2.000 € i 1.000 €, respectivament, que es 
distribuiran igualitàriament entre els components dels equips guanyadors. 

En el cas que la Comissió d’Avaluació del concurs interuniversitari Aula Emprén 3i seleccione equips que 
hagen sigut proposats per la Universitat de València, l’òrgan convocant resoldrà a favor de les candidatures 
seleccionades i el premi es distribuirà igualitàriament entre els components de l’equip. 

El pagament de l’import dels premis tant de la primera fase del concurs com de la segona, en el cas que un 
o més equips que representen a la Universitat de València resulten guanyadors, es tramitarà conjuntament 
una vegada feta pública la resolució de la segona fase en el tauler d’anuncis de la Universitat de València 
(https://webges.uv.es/uvTaeWeb) i després de la comunicació del premi als guanyadors al correu electrònic 
que prèviament hagen especificat en el formulari de sol·licitud. 

L’import dels premis s’abonarà en un compte bancari obert, amb seu a Espanya, a nom de la persona 
beneficiària. 

S’aplicaran a les quanties dels premis les retencions corresponents que marca la legislació vigent. 

3. Requisits de les persones participants 

Pot concórrer a la primera fase d’aquest concurs i competir pels tres premis econòmics l’estudiantat que 
haja format part d’un equip finalista en la competició Idees MOTIVEM celebrada en els cursos: 2020/21 i 
2021/22.  

Les persones sol·licitants participaran en un equip que ha d’estar format per un mínim de dues persones i 
un màxim de tres, bé amb la idea que es va desenvolupar en la competició Idees MOTIVEM en equip, 
realitzant les adaptacions necessàries per a poder desenvolupar un projecte de triple impacte, o bé, 
concórrer amb una nova idea o projecte emprenedor. En el cas d’equips compostos per més de tres 
persones, hauran de triar-ne com a màxim tres que els representen. Cada equip haurà de designar una 
persona com a portaveu. 

A més, és requisit indispensable per a participar que les persones sol·licitants encara es troben matriculades 
a la Universitat de València en qualsevol de les seues titulacions oficials o pròpies en el curs 2021/22.  

Els tres equips seleccionats en aquesta primera fase s’han de comprometre a participar en el concurs 
interuniversitari Aula Emprén 3i juntament amb les candidatures seleccionades en cadascuna de les 
universitats públiques valencianes. 

4. Termini de presentació de sol·licituds 

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el 
DOGV i acaba un mes després. 
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5. Inscripcions 

Les sol·licituds de participació s’han de presentar, preferentment, a través de la Seu Electrònica de la 
Universitat de València, https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp?idtramite=EXPSOLP2U, tenint 
en compte les peculiaritats que s’indiquen a continuació: 

1. En la pestanya “General”, s’ha de triar: 

-Tipus d’unitat: serveis universitaris, generals i centrals. 

-Òrgan a què es dirigeix: UNITAT D’EMPRENEDORIA (UVEMPRÉN). 

-Tramitació desitjada: gestions específiques de la unitat. AULA_EMPRÉN3i.  

-Plantilla/formulari: s’ha d’accedir a l’enllaç següent, que apareixerà en la Seu Electrònica 
(https://links.uv.es/uvempren/AULA_EMPRENDE3i_FORMULARIO), completar el formulari amb les 
dades que es requerisquen, descarregar-lo en pdf. i signar-lo de manera manuscrita o electrònica. 

2. Posteriorment, en la pestanya “Fitxers adjunts” de la Seu Electrònica de la Universitat de València, 
s’ha d’adjuntar el formulari resultant signat de manera manuscrita o electrònica. 

En el cas de presentar les sol·licituds en paper, s’ha de completar i signar l’annex II, que apareix al final 
d’aquestes bases. La seua presentació s’ha d’efectuar de qualsevol de les maneres previstes per l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

En el cas de presentar les sol·licituds en paper, les persones interessades han de dirigir la seua sol·licitud 
a: 

Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) 
C/ Amadeu de Savoia, 4 
Planta 0 
46010 València 

Si la documentació aportada està incompleta, en compliment de l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es requerirà al sol·licitant perquè en 
el termini de 10 dies hàbils complete la documentació o esmene les deficiències, i se li indicarà que si no 
ho fa, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud, amb resolució prèvia, que haurà de ser dictada en 
els termes previstos per l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
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6. Òrgan instructor i d’avaluació, procediment i criteris d’avaluació i de selecció dels equips 
premiats en aquest concurs 

6.1. Òrgan instructor de la convocatòria 

L’òrgan instructor d’aquesta convocatòria és la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València 
(UVemprén), que du a terme les actuacions procedents per a la determinació, el coneixement i la 
comprovació de les dades a partir de les quals s’ha de pronunciar la resolució. 

Les comunicacions de totes les actuacions en el procediment s’han d’efectuar, sempre que resulte 
tècnicament possible, a través de mitjans electrònics, preferentment a través del correu electrònic 
institucional de la Universitat de València que indiquen les persones participants en la seua sol·licitud. 

Per a qualsevol comentari o consulta que es desitge formular a les persones gestores del procediment 
sobre aquest o sobre els tràmits administratius, pot contactar-se mitjançant l’adreça electrònica 
uvempren@uv.es o en el telèfon 961 62 55 70. 

6.2. Procediment de selecció d’equips guanyadors 

En aquest apartat es descriu el procediment de selecció, en règim de concurrència competitiva, segons el 
que disposa la secció primera del capítol segon de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del 
sector públic instrumental i de subvencions. 

Hi ha dues fases diferenciades per les quals es regeixen els premis: 

6.2.1. Primera fase: selecció dels projectes que representaran la Universitat de València en la 
competició interuniversitària Aula Emprén 3i 

6.2.1.1. Comissió d’Avaluació 

Tots els equips seran valorats per una comissió d’avaluació formada per les persones següents: 

- La presidència recaurà en la persona responsable de la direcció de la Unitat d’Emprenedoria de la 
Universitat de València (UVemprén), òrgan instructor d’aquesta convocatòria. 

- Tres docents de la Universitat de València que s’hagen format en la primera fase del programa Aula 
Emprén, que a la Universitat de València rep la denominació d’Escola MOTIVEM per al professorat i 
que hagen participat en la segona fase d’aquest programa coordinant algun equip en qualsevol de les 
seues edicions, nomenats per l’òrgan convocant. Aquests docents s’han d’abstenir de valorar els 
equips que hagen coordinat en altres edicions o en l’actual. 

- Una persona representant del personal tècnic de la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València 
(UVemprén), que actuarà com a secretària. 
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6.2.1.2. Valoració de la Comissió 

Les iniciatives emprenedores presentades seran valorades per la comissió descrita en l’epígraf anterior, 
d’acord amb els criteris següents, amb un màxim de 100 punts. 

- Descripció de la idea i de la seua proposta de valor (puntuació màxima 10 punts). 

- Descripció del procés o problema a resoldre, necessitat i oportunitat (puntuació màxima de 10 punts). 

- Grau d’innovació i creativitat (puntuació màxima 10 punts). 

- Habilitat per a identificar els recursos necessaris per a posar en marxa el projecte (puntuació màxima 
10 punts). 

- Especialització del projecte en triple impacte: viabilitat econòmica, social i mediambiental (puntuació 
màxima 60 punts). 

6.2.1.3. Resolució 

Una vegada realitzada la revisió de la documentació i aplicats els criteris previstos, la Comissió elevarà una 
proposta de resolució, a través de l’òrgan instructor, a l’òrgan convocant, que dictarà la resolució provisional, 
que es publicarà en el tauler d’anuncis de la Universitat de València amb efectes de notificació 
(https://webges.uv.es/uvtaeweb) i es comunicarà a les persones interessades mitjançant l’adreça de correu 
electrònic institucional que hagen indicat en la seua sol·licitud, i se’ls concedirà un termini de cinc dies hàbils 
per a presentar al·legacions.  

Després d’això, l’òrgan convocant dictarà la resolució definitiva amb els noms de les persones beneficiàries 
i no beneficiàries integrants dels equips amb la puntuació corresponent, que es publicarà en el tauler 
d’anuncis de la Universitat de València amb efectes de notificació (https://webges.uv.es/uvtaeweb) i es 
comunicarà a les persones interessades mitjançant l’adreça de correu electrònic institucional que hagen 
indicat en la seua sol·licitud.  

Totes dues resolucions es publicaran, addicionalment, en el web d’UVemprén 
(https://www.uv.es/uvempren) amb efectes informatius. 

El pagament d’aquests premis es tramitarà d’acord amb el procediment indicat en l’epígraf 7. d’aquesta 
convocatòria. 

Contra la resolució definitiva, 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, comptadors des de 
l’endemà de la seua publicació. 
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6.2.2. Segona fase: competició interuniversitària Aula Emprén 3i 

6.2.2.1. Comissió d’Avaluació 

La Comissió d’Avaluació està integrada per representants de les cinc universitats pertanyents al personal 
docent i investigador que s’hagen format en la primera fase del programa Aula Emprén i que hagen 
participat en la segona fase d’aquest programa coordinant algun equip en qualsevol de les seues edicions. 

Les persones integrants de la Comissió d’Avaluació únicament poden valorar les idees dels equips o 
persones participants de les universitats a les quals no pertanguen.  

6.2.2.2. Valoració de la Comissió 

Les iniciatives emprenedores presentades seran valorades per la Comissió d’Avaluació d’acord amb els 
criteris següents: 

- Descripció de la idea i de la seua proposta de valor (puntuació màxima 10 punts). 

- Descripció del procés o problema a resoldre, necessitat i oportunitat (puntuació màxima de 10 punts). 

- Grau d’innovació i creativitat (puntuació màxima 10 punts). 

- Habilitat per a identificar els recursos necessaris per a posar en marxa el projecte (puntuació màxima 
10 punts). 

- Especialització del projecte en triple impacte: viabilitat econòmica, social i mediambiental (puntuació 
màxima 60 punts). 

6.2.2.3. Desenvolupament de la competició 

Les candidatures premiades per cada universitat pública valenciana en la primera fase Aula Emprén 3i 
participaran en una competició interuniversitària que se celebrarà els dies 6 i 7 de juliol de 2022 a la 
Universitat de València.  

El programa d’aquesta activitat es podrà consultar en el següent enllaç: 

https://links.uv.es/uvempren/AULA_EMPRENDE_3i 

Les candidatures seran valorades a través de la presentació pública davant la Comissió d’Avaluació dels 
projectes i idees de triple impacte. 

Es lliurarà un certificat a totes les persones que participen en aquest esdeveniment i completen el programa 
formatiu. 

6.2.2.4. Resolució 

Las candidatures premiades es faran públiques en el mateix acte prenent com a base l’acta de la Comissió 
d’Avaluació. 
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En el cas que resulte premiat un o diversos equips pertanyents a la Universitat de València, la Comissió 
d’Avaluació, a través de l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria i prenent com a base l’acta de valoració, 
elevarà una proposta motivada de concessió dels premis a l’òrgan convocant, que haurà de dictar resolució 
definitiva de persones beneficiàries i no beneficiàries amb la puntuació corresponent. 

Contra la resolució definitiva de persones beneficiàries, 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, comptadors des de l’endemà de la seua publicació. 

7. Pagament dels premis 

El pagament de l’import dels premis tant de la primera fase del concurs com de la segona, en el cas que un 
o més equips que representen la Universitat de València resulten guanyadors, es tramitaran conjuntament 
una vegada feta pública la resolució de la segona fase en el tauler d’anuncis  de la Universitat de València 
((https://webges.uv.es/uvTaeWeb) i després de la comunicació del premi als guanyadors al correu 
electrònic que prèviament hagen especificat en el formulari de sol·licitud. 

L’import dels premis de la primera fase no pot superar els 900 € per equip i es distribuirà a parts iguals entre 
els components; el premi màxim per persona és de 300 €. 

D’altra banda, l’import dels premis de la segona fase, en el cas que un o més equips que representen la 
Universitat de València resulten guanyadors, es distribuirà a parts iguals entre els components d’aquests. 

Els premis, tant de la primera fase com de la segona, si és el cas, s’abonaran en comptes bancaris oberts 
a nom de cadascun dels integrants de l’equip guanyador, i s’hi aplicaran les retencions que siguen 
procedents d’acord amb la normativa vigent. 

8. Publicitat 

Les persones beneficiàries han de donar publicitat del premi rebut en les publicacions, ponències i activitats 
de difusió dels resultats de la seua idea de negoci, i esmentar expressament que el projecte ha sigut premiat 
per la Universitat de València, a través del programa Aula Emprén, finançat per la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana en el marc del conveni 
Campus de l’Emprenedoria Innovadora. 

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. 
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10. Compatibilitat 

Els premis regulats en aquestes bases són compatibles amb altres subvencions, ajudes, premis i recursos 
amb la mateixa finalitat, tenint en compte que l’import dels premis no pot ser en cap cas de tal quantitat 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost 
de l’activitat objecte de l’ajuda, d’acord amb el que preveu l’apartat 3 de l’article 19 de la Llei 38/2003, 
general de subvencions. En cas d’haver obtingut altres ajudes, cal indicar la quantitat i el concepte per al 
qual ja s’ha obtingut ajuda. 

11. Dades de caràcter personal 

Dades del responsable 

Universitat de València (Estudi General) 
CIF: Q4618001D 
Av. Blasco Ibáñez, 13 
46010 València 
lopd@uv.es 
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, pel que fa 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 aquest programa. 

Procedència de les dades 

La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant. 

Destinataris de les dades personals 

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

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

− Publicació de les resolucions de concessió en el tauler d’anuncis 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 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. 
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− 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 la Universitat de València, entitat col·laboradora amb la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, corresponsables del tractament de les dades de caràcter personal amb 
la finalitat de facilitar que les entitats que desenvolupen activitats de foment de l’emprenedoria presten 
una millor atenció a les persones emprenedores (http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos). 

− A la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través del sistema 
informàtic que dona suport al Canal d’Accés Únic, a fi de conèixer l’activitat de l’ecosistema, el perfil de 
la persona emprenedora a la Comunitat Valenciana, el seguiment i la traçabilitat de les persones 
emprenedores ateses, així com l’obtenció d’indicadors d’impacte de l’activitat de l’ecosistema; s’ha 
definit, a aquests efectes, com a indicadors d’impacte, el nombre d’empreses creades per les persones 
emprenedores ateses, volum d’ocupació generada per aquestes empreses i la taxa de supervivència 
de les empreses (http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos). 

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 l’ajuda, les dades es conservaran 
durant els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents. 

B. Quant a les persones concurrents a les quals es concedisca l’ajuda, les dades es conservaran durant 
tot el període vinculat a la gestió del programa, s’incorporaran si escau a l’expedient de l’estudiant/a i es 
conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol altre mèrit acadèmic 
relacionat. 

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, 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. 

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 
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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. 

Polítiques de privacitat de la Universitat de València 

Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qBf2qd6 



 

 
 

ANNEX II 

Portaveu de l’equip 

Cognoms:  

Nom:  

DNI/NIE:  Data de naixement:  Nacionalitat:  

Adreça:  

Codi 
postal: 

 Població:  Província:  

Telèfon:  Mòbil:  

Adreça electrònica de 
la Universitat de 
València: 

 Signatura:  

Component 1 

Cognoms:  

Nom:  

DNI/NIE:  Data de naixement:  Nacionalitat:  

Adreça:  

Codi 
postal: 

 Població:  Província:  

Telèfon:  Mòbil:  

Adreça electrònica de 
la Universitat de 
València: 

 Signatura:  

 

  



 

 
 

Component 2 

Cognoms:  

Nom:  

DNI/NIE:  Data de naixement:  Nacionalitat:  

Adreça:  

Codi 
postal: 

 Població:  Província:  

Telèfon:  Mòbil:  

Adreça electrònica de 
la Universitat de 
València: 

 Signatura:  

Dades de la persona docent coordinadora en la competició Idees MOTIVEM en equip i edició 

Nom i cognoms:   

Edició en la que ha participat: 
� 2020-21 
� 2021-22 



 

 
 

Descriu breument la idea o projecte en un màxim de 3.000 paraules tenint en compte els següents 
aspectes avaluables: descripció de la idea i de la seua proposta de valor; descripció del procés o 
problema a resoldre, necessitat i oportunitat; grau d’innovació i creativitat; habilitat per a identificar els 
recursos necessaris per a posar en marxa el projecte i especialització del projecte en triple impacte: 
viabilitat econòmica, social i mediambiental. 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

Declare responsablement que les dades consignades en aquest formulari són certes i em compromet a aportar els justificants que calga 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 
Les dades personals subministrades en aquest procediment, 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 interuniversitari Aula Emprén 3i. 
Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament, l’accés a les seues dades personals i la seua 
rectificació, cancel·lació i oposició; així com el dret a la portabilitat de les seues dades. Les interessades, poden exercir els seus drets mitjançant 
l’enviament dirigit a l’adreça de correu electrònic: uvempren@uv.es, quan ho facen des de les seues adreces oficials, o mitjançant escrit acompanyat 
de còpia de document d’identitat i, si escau, de documentació acreditativa de la sol·licitud dirigida al director de la Unitat d’Emprenedoria C/ Amadeu 
de Savoia, núm. 4, baix, 46010 València.  
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. 
Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qbf2qd6. Per a més informació sobre el tractament, podeu consultar les 
bases del concurs interuniversitari Aula Emprén 3i. 

UNITAT D’EMPRENEDORIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UVemprén) 
C/ Amadeu de Savoia, 4, planta baixa. 46010 VALÈNCIA 
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