
 

   
 
  
 

 

RESOLUCIÓ DEL VICERECTORAT D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN I S’APROVEN LES BASES REGULADORES DE LES 
AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES INTERNACIONALS I INTERREGIONALS 
D’EMPRENEDORIA PER A ESTUDIANTS DE GRAU I POSTGRAU EN EL MARC DE LA VIII EDICIÓ 
DEL PROGRAMA UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS (UJIE) DEL CAMPUS 
DE L’EMPRENEDORIA INNOVADORA, SEGONS CONVENI AMB LA CONSELLERIA D’ECONOMIA 
SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Amb la finalitat de contribuir al desenvolupament del talent emprenedor de l´estudiantat excel·lent amb 
iniciatives empresarials en sectors globals, així com de formar per a la creació d’empreses en l’àmbit 
internacional, la Universitat de València, en compliment del que disposa el conveni del Campus de 
l’Emprenedoria Innovadora amb la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, per a la realització de les activitats d’aquest, selecciona les millors iniciatives emprenedores i idees 
de negoci de l´estudiantat dels diferents campus. 

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 del Rectorat 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 un concurs per a concedir deu ajudes per a la realització de les pràctiques internacionals i 
interregionals d’emprenedoria, en el marc de la VIII edició del programa University Junior International 
Entrepreneurs (UJIE), de dos mesos de duració, en organitzacions d’acolliment de les regions 
emprenedores europees (nacionals o internacionals) o dels països participants en el programa Erasmus +, 
i aprovar les bases que el regulen, que figuren en l’annex I. 

Segon 

La Universitat de València aportarà per al finançament de les ajudes del programa una dotació global de 
vint mil euros, 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 
finançaran amb càrrec a la classificació orgànica 6701459182 i específica 20210675 del pressupost per a 
l’exercici 2022 de la Universitat de València. 

En l'expedient respectiu figura la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre les 
obligacions de despesa que es puguen derivar d'aquesta convocatòria. 

Id: UV-REDFirma-2049775 Cod. Verificació: CG6EVCQ6R12XUVFF

URL Verif: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/



 

   
 
  
 

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa es pot interposar un recurs de reposició en el 
termini d’un mes, comptador des de l’endemà del dia de la seua publicació, davant del mateix òrgan que 
l’ha dictada, 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 del dia de la seua publicació. 
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ANNEX I 
BASES REGULADORES DE LES AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 
INTERNACIONALS I INTERREGIONALS D’EMPRENEDORIA PER A ESTUDIANTS DE GRAU I 
POSTGRAU EN EL MARC DE LA VIII EDICIÓ DEL PROGRAMA UNIVERSITY JUNIOR 
INTERNATIONAL ENTREPRENEURS (UJIE) DEL CAMPUS DE L’EMPRENEDORIA INNOVADORA, 
SEGONS CONVENI AMB LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, 
COMERÇ I TREBALL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

1. Objecte 

La vicerectora d’Ocupació i Emprenedoria convoca un concurs per a concedir les ajudes per a la realització 
de les pràctiques internacionals i interregionals d’emprenedoria en el marc de la VIII edició del programa 
University Junior International Entrepreneurs (UJIE). Aquest programa és una iniciativa consolidada en el 
context universitari emmarcada en el conveni del Campus de l’Emprenedoria Innovadora, promogut i 
finançat per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana, en el qual participen les cinc universitats públiques valencianes.  

Aquest programa té l’objectiu de desenvolupar el talent emprenedor de l’estudiantat universitari amb 
iniciatives globals promovent l’augment de la motivació per a l’emprenedoria a través de la mobilitat 
internacional i interregional i la formació per a l’emprenedoria internacional, amb la finalitat que l’estudiantat 
reforce i millore les competències transversals d’emprenedoria i puga adquirir capacitats i aptituds 
d’emprenedoria global, així com fomentar la creació de relacions professionals d’àmbit internacional o 
interregional.  

Els objectius específics d’aquestes ajudes són: 

− Formar l’estudiantat per l’emprenedoria en un context global. 
− Augmentar la motivació per a l’emprenedoria a través de l’aprenentatge per experiència i la 

col·laboració amb altres persones emprenedores. 
− Augmentar les competències d’emprenedoria, interculturals i transversals. 
− Formar l’estudiantat per a elaborar plans de negoci i internacionalització. 
− Motivar l’estudiantat excel·lent per a l’emprenedoria. 
− Fidelitzar l’estudiantat amb talent. 
− Fomentar la creació de noves empreses en un context global. 
− Establir contactes empresarials i amb clients potencials, així con noves línies de negoci. 

Aquest programa es desenvolupa en dues fases. 

− El desenvolupament d’una pràctica extracurricular d’una duració de dos mesos en entitats:  
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− De les regions emprenedores europees (nacionals o internacionals). Excepte la província de 
València en el cas de pràctiques interregionals. Annex III. 

− De països participants en el programa Erasmus + (els vint-i-set membres de la Unió Europea, 
així com alguns que no hi pertanyen: la República de Macedònia del Nord, Islàndia, 
Liechtenstein, Noruega, Sèrbia, Turquia i el Regne Unit; el Regne Unit hi participarà fins a la 
finalització del programa Erasmus +). 

− La realització d’un programa formatiu en línia que permetrà a l’estudiantat adquirir coneixements 
específics d’emprenedoria global establint itineraris específics en funció del tipus de mobilitat.  

2. Requisits i formalització de les ajudes 
2.1. Requisits per a participar 

Els requisits que han de complir les persones sol·licitants per poder obtenir les ajudes són:  

− Ser estudiantat matriculat en centres propis la Universitat de València en el curs acadèmic 2021-2022 
en estudis oficials de grau, màster o doctorat en el cas que les pràctiques es realitzen des de la data 
de publicació de la resolució de la concessió definitiva de l’ajuda i la formalització de l´acord de 
pràctiques fins al 30 de setembre de 2022. 

− Ser estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València en el curs acadèmic 2022-
2023 en estudis oficials de grau, màster o doctorat, en el cas que les pràctiques es realitzen des de l’1 
d’octubre fins al 23 de desembre de 2022, sempre que abans s'haja formalitzat l'acord de pràctiques. 

− Haver aprovat com a mínim el 50% dels crèdits dels estudis en què les persones sol·licitants estiguen 
matriculades, en la data de finalització de la presentació de sol·licituds, amb excepció de l’estudiantat 
que curse estudis de màster o doctorat oficial. 

− No haver estat beneficiari o beneficiària de cap ajuda per a la realització de pràctiques internacionals i 
interregionals d’emprenedoria en edicions anteriors. 

− No tenir relació contractual laboral o de prestació de serveis amb l’empresa o entitat en què es realitze 
la pràctica. 

− Disposar d’un projecte per a emprendre potencialment viable en un sector global.  
− Tenir la nacionalitat d’algun dels països membres de la Unió Europea, d’un país participant en el 

programa Erasmus + o estar en possessió d’un permís de residència a Espanya vàlid que incloga el 
període per a la realització de l’activitat de mobilitat.  

− En el cas de pràctiques internacionals, realitzar l’activitat de mobilitat en un país diferent del país 
d’origen i del país de residència.  

− En el cas de pràctiques nacionals, l’activitat de mobilitat es realitzarà en una regió emprenedora 
europea d’Espanya diferent de la província de València. (Annex III). 
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− En el cas de pràctiques internacionals, serà necessari acreditar tenir almenys el nivell B2 de la llengua del país 
de destinació/llengua de treball (diferent del castellà) segons la taula d’equivalències aprovada per la Universitat 
de València. https://www.uv.es/uvempren/Tabla_equivalencias.pdf 

2.2. Ajuda econòmica i duració de les estades 

La Universitat de València aportarà una dotació global de vint mil euros, 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 finançaran amb càrrec a la classificació 
orgànica 6701459182 i específica 20210675, del pressupost per a l’exercici 2022 de la Universitat de 
València. 

S’adjudicaran un màxim de deu ajudes, cinc en la categoria de pràctiques internacionals i cinc en la 
d’interregionals. 

− Pràctiques internacionals (cinc ajudes). L’ajuda econòmica que percebrà l’estudiantat seleccionat serà 
de 2.500 € euros bruts per a dos mesos de pràctiques internacionals, sempre que es realitzen de 
manera presencial en l’àmbit internacional. Amb independència d’aquesta ajuda, l’estudiantat podran 
optar a altres ajudes del programa Erasmus +. 

− Pràctiques interregionals (cinc ajudes). L’ajuda econòmica que percebran l’estudiantat seleccionat serà 
de 1.500 € euros bruts per a dos mesos de pràctiques, sempre que es realitzen de manera presencial 
en l’àmbit interregional nacional, a excepció de la província de València. 

En el cas que no s'esgote el nombre d'ajudes en alguna de les anteriors categories, es pot destinar 
l'excedent a aquella en què puga haver-hi possibles persones beneficiàries en llista d'espera constituïda 
segons el procediment establit en la base 4.3. 

L’import de l’ajuda s’abonarà en un compte bancari obert a nom de la persona beneficiària. 

Les organitzacions d’acolliment podran concedir a les persones beneficiàries una ajuda econòmica 
addicional, la quantia de la qual haurà de constar en el conveni de pràctiques. 

La dotació inclourà la subscripció d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil contractada per la 
Universitat, sense perjudici que la persona beneficiària en contracte addicionalment una altra. 

No obstant això, les persones beneficiàries hauran d’estar en possessió de la targeta sanitària europea. 

Si per les circumstàncies actuals derivades de la crisi sanitària de la COVID-19 hi haguera cap canvi de 
situació i es fera alguna pràctica de manera virtual des de l’inici, no es percebrà cap ajuda econòmica. Si la 
mobilitat ja haguera començat i l’estudiant tinguera a possibilitat de fer les pràctiques telemàtiques estant 
al país d’acolliment o, en el cas de les nacionals, en la regió emprenedora europea d’Espanya diferent de 
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la província de València, es mantindria l’ajuda inicial; però si l’estudiantat torna a la ciutat d’origen, no podrà 
percebre l’ajuda de la quantia corresponent al mateix temps en què no s’haja realitzat la mobilitat.  

2.3. Duració de les estades 

Les estades tindran una duració de dos mesos. No obstant això, el temps d’estada podrà ser major i en 
aquest cas serà necessari formalitzar un altre acord de pràctiques, sense cap dotació addicional amb càrrec 
a aquest programa. En aquest cas es podrà optar a altres ajudes.  

El període per a la realització de les pràctiques comprendrà: 

− L’estudiantat de la Universitat de València matriculat en el curs acadèmic 2021-2022 en estudis oficials 
de grau, màster o doctorat, realitzarà les pràctiques des de la data de publicació de la resolució de 
concessió definitiva de l’ajuda, una vegada formalitzat l'acord de pràctiques fins al 30 de setembre de 
2022. 

− L’estudiantat de la Universitat de València matriculats en el curs acadèmic 2022-2023 en estudis 
oficials de grau, màster o doctorat, realitzaran les pràctiques des de l’1 d’octubre fins el 23 de desembre 
de 2022, sempre que s´haja formalitzat l´acord de pràctiques. 

L’estudiantat haurà de comptar amb la supervisió d’un professional de l’entitat d’acolliment i d’un tutor o 
tutora de la Universitat.  

2.4. Selecció de l’organització d’acolliment i destinació de les estades 

Per a la selecció de l’organització d’acolliment i la destinació de les estades les persones participants seran 
les que hauran de proposar l’empresa o entitat d’acolliment d’una de les regions o països de destinació per 
a la realització de les pràctiques de mobilitat. 

Les organitzacions d’acolliment podran ser empreses o institucions que realitzen una activitat econòmica, 
formativa, social, mediambiental, d’investigació o transferència en el sector públic o privat, amb finalitat de 
lucre o sense, de qualsevol dimensió, estatus jurídic i sector econòmic, incloses les d’economia social, les 
universitats, així com centres de formació, centres d’investigació o altres institucions de les regions 
emprenedores europees (REE), a excepció de la província de València, o dels països participants en el 
programa Erasmus +. 

Les qüestions relacionades amb la preparació del conveni mitjançant el qual es formalitze la realització de 
les pràctiques seran competència de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València 
(ADEIT).  

Els altres actes d’instrucció seran competència de la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València 
(UVemprén).  
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2.5. Termini de presentació de les sol·licituds i formalització d’aquestes 
2.5.1. Presentació electrònica 

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà a la publicació de l'extracte d'aquesta 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà dos mesos després. 

La presentació de la sol·licitud es realitzarà per la Seu Electrònica de la Universitat de València seguint les 
següents indicacions:  

− Es podrà accedir a la sol·licitud en el següent l’enllaç: 
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp?idtramite=EXPSOLP2U 

− Una vegada s’haja realitat el tràmit i s’hagen emplenat els diferents apartats, s’haurà d’elegir en la 
pestanya General: 
- Tipus d’unitat: serveis universitaris, generals i centrals. 

- Òrgan al qual es dirigeix: UNITAT D’EMPRENEDORIA (UVEMPRÉN). 

- Tramitació desitjada: gestions específiques de la unitat. UJIE_2022.  

- Plantilla/formulari: s’ha d’anar a l’enllaç que apareixerà en la seu electrònica 

(https://links.uv.es/uvempren/UJIE_FORMULARIO), emplenar el formulari, descarregar-se’l en pdf i signar-lo de 

forma manuscrita o electrònica. 

− Posteriorment, s’haurà d’adjuntar en la pestanya Fitxers adjunts de la seu electrònica de la Universitat 
de València: 
a. El formulari emplenat, signat de forma manuscrita o electrònica. 
b. La proposta de pràctiques internacionals o interregionals (segons l’elecció de la persona 

interessada) amb les dades de l’entitat d’acolliment, amb els documents que hi ha disponibles en 
aquest enllaç (https://links.uv.es/uvempren/UJIE_2022).  
En el cas de no tenir entitat d’acolliment en el moment de la inscripció, s’haurà de aportar 
necessàriament un document que indique els sectors econòmics, el tipus d’empresa i les 
destinacions d’interès.  

c. Una còpia del document que acredite el nivell d’idioma, en el cas que les pràctiques siguen 
internacionals. 

d. Una còpia del DNI/NIE. 
e. Els qui no tinguen residència fiscal a Espanya, el certificat de residència fiscal expedit per les 

autoritats competents del país de residència.  
2.5.2. Presentació en paper 
Les sol·licituds també es podran presentar en paper d'acord amb l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
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En el cas d´elegir la presentació de la sol·licitud en paper, les persones interessades la dirigiran a la Unitat 
d’Emprenedoria (UVemprén), en carrer Amadeu de Savoia, 4, planta baixa, 46010 de València, aportant la 
següent documentació:  
a. Annex II d’aquestes bases. 
b. La documentació indicada en les lletres b., c., d. y e. de l’apartat anterior 2.5.1. 

Si la documentació aportada fóra incompleta, en compliment de l’article 68 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es requerirà al sol·licitant pel correu 
electrònic oficial de la Universitat de València que haja indicat en la seua sol·licitud (annex II) que en el 
termini de deu dies hàbils complete la documentació o esmene els errors d’aquesta. No fer-ho implicarà el 
desistiment de la sol·licitud. 

3. Reconeixement i certificació 

Les persones beneficiàries que completen el procés de mobilitat rebran un document acreditatiu de la seua 
participació i aprofitament en la VIII edició del programa University Junior International Entrepreneurs 
(UJIE), expedit per la Universitat de València.  

Les persones participants en el programa de formació rebran una acreditació de la seua formació en 
emprenedoria internacional, si completen tota la formació, expedida per la Universitat de València.  

4. Òrgan instructor i òrgan d’avaluació 
4.1. Òrgan instructor 

L’òrgan instructor del concurs és la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València (UVemprén), que 
realitzarà les actuacions procedents per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades a 
partir de les quals s’haja de prendre la resolució. 

Les comunicacions de totes les actuacions en el procediment es realitzaran sempre que resulte tècnicament 
possible a través de la seu electrònica de la Universitat de València https://seu.uv.es, excepte aquelles per 
a les quals es dispose de manera específica un mitjà diferent o es considere convenient i justificat per 
circumstàncies concurrents. 

Per a qualsevol comentari o consulta que es desitge fer a les persones gestores del procediment sobre 
aquest o sobre els tràmits administratius es podrà contactar amb aquestes a través de l’adreça electrònica 
uvempren@uv.es o del telèfon 96 162 55 70.  

4.2. Òrgan avaluador 

La Comissió d’Avaluació de les ajudes estarà formada per les persones següents:  
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− La persona encarregada de la direcció de la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València 
(UVemprén), que presidirà la Comissió. 

− Tres persones del personal tècnic de la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València 
(UVemprén). 

La Comissió podrà ser assessorada per professorat especialitzat en la matèria relacionada amb les idees 
de negoci presentades. 

4.3. Criteris d’avaluació per a la selecció de les persones beneficiàries 

Les sol·licituds es baremaran de la forma següent: 

− Nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis que hagen donat accés a la titulació en la qual es 
trobe actualment matriculat la persona sol·licitant: fins a 20 punts.  

− Proposta de pràctiques mitjançant el document disponible en l’enllaç 
(https://links.uv.es/uvempren/UJIE_2022): fins a 15  punts. 

− Valoració de la participació en programes UVemprén, a excepció de la participació en el programa 
regulat en aquestes bases i per al qual se sol·licita l'ajuda. 
Es poden consultar els programes UVemprén en el següent enllaç: 
(https://links.uv.es/uvempren/PROGRAMAS).  
Es donaran cinc punts per cada programa en el qual s’haja participat: fins a 15 punts 

− Proposta d’idea de negoci: fins a 50 punts. 
− Grau d’innovació i creativitat: fins a 25 punts, tenint en compte la creació de nous productes i/o 

serveis i la indicació de les possibles característiques innovadores i diferenciadores del producte 
o servei que aporten valor afegit i el distingeixen d’altres productes o serveis ja existents. 

− Potencial internacional i viabilitat de la idea de negoci: fins a 25 punts, tenint en compte la 
justificació de la viabilitat econòmica i tècnica de l’empresa per a desenvolupar el producte o 
servei, la factibilitat per a dur a terme el projecte i la claredat en el plantejament de les expectatives 
de rendibilitat.  

Una vegada baremades les sol·licituds de la modalitat de pràctiques internacionals, aquestes s’ordenaran 
d’acord amb la puntuació obtinguda, sempre que com a mínim aquesta siga de 30 punts. 

De la mateixa manera, una vegada baremades les sol·licituds de la modalitat de pràctiques interregionals, 
aquestes s’ordenaran d’acord amb la puntuació obtinguda sempre que com a mínim aquesta siga de 30 
punts. 

Els empats, si n’hi ha, es resoldran a favor de la persona amb una nota superior en l’expedient acadèmic. 
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Les sol·licituds que, complint els requisits establits en la convocatòria, no resulten beneficiades amb una 
ajuda per insuficiència de crèdit, constituiran una llista d'espera per cada modalitat de pràctiques, ordenada 
segons les puntuacions obtingudes i sempre que hagen obtingut la puntuació mínima de 30 punts. 

En el cas que es produïsquen renúncies o qualsevol altra causa de pèrdua de l'ajuda, es cridarà a les 
persones incloses en la llista d'espera de cada categoria pel seu ordre. 

En el cas que, una vegada cridades les persones en llista d'espera de cada categoria (internacional o 
interregional), existisca crèdit suficient en aquestes, podrà utilitzar-se en la categoria en què encara 
existisquen persones interessades. 

5. Resolució 

Les ajudes es concedeixen en règim de concurrència competitiva, segons 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. 

La proposta de resolució la formularà Comissió d’Avaluació a l’òrgan convocant a través de l’òrgan 
instructor. A la vista d’aquesta proposta, la vicerectora d’Ocupació i Emprenedoria dictarà la resolució 
provisional, que es comunicarà als interessats, i hi haurà un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà 
del dia de la seua publicació amb efectes de notificació al tauler d’anuncis oficial de la Universitat de 
València (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/) per a presentar al·legacions. 

Transcorregut aquest termini, la vicerectora d’Ocupació i Emprenedoria dictarà la resolució definitiva amb 
la relació de persones beneficiàries i no beneficiàries de les ajudes, expressant la puntuació obtinguda en 
cada criteri d'avaluació. Aquesta resolució es publicarà al tauler d’anuncis oficial de la Universitat de 
València amb efectes de notificació (https://webges.uv.es/uvTaeWeb) i es comunicarà als interessats 
perquè en el termini de 5 dies hàbils formalitzen la seua acceptació. 

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució definitiva serà de 6 mesos des de l’endemà de la 
publicació d’aquesta convocatòria en el tauler d’anuncis de la Universitat de València 
(https://webges.uv.es/uvTaeWeb/). 

Les renúncies que puga haver-hi es podran cobrir mitjançant l’adjudicació de noves ajudes. A aquest efecte, 
es publicaran quan siga procedent noves resolucions mitjançant les quals es notificaran les substitucions 
que hi haja per rigorós ordre de puntuació. 

La convocatòria es podrà declarar deserta per no aconseguir cap sol·licitud la puntuació mínima de 30 
punts o per incompliment de les condicions exigides en aquestes bases. 
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Les ajudes es resoldran amb l’antelació suficient de manera que les persones beneficiàries puguen rebre 
l’ajuda per endavant abans que comencen els dos períodes respectius de realització de les pràctiques 
estipulats en el punt 2.3. d’aquestes bases.  

Contra la resolució definitiva, que exhaurirà la via administrativa, es podrà interposar un recurs de reposició 
en el termini d’un mes des de l’endemà del dia de la seua publicació davant del mateix òrgan que la dicte 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 del dia 
de la seua publicació. 

6. Obligacions de les persones beneficiàries de les ajudes 

Les persones beneficiàries d’aquest programa tindran les obligacions següents:  

− Comunicar la seua acceptació en el termini de 5 dies hàbils des que se'ls notifique la resolució 
definitiva. 

− Completar la formació obligatòria abans del 23 de desembre de 2022.  
− Assumir la responsabilitat de gestionar el seu viatge.  
− Emplenar tots els documents necessaris abans de l’eixida, durant l’estada i en finalitzar la pràctica.  
− Mantenir contacte regular amb el tutor o tutora de les pràctiques de la universitat des de la concessió 

de l’ajuda fins a la seua finalització.  
− Complir els horaris i les condicions acordades amb l’entitat i totes les clàusules relacionades amb 

l’acord de formació i el compromís que signen totes les parts.  
− Cobrir completament la duració de les pràctiques acordada en l’ajuda i amb l’entitat d’acolliment i 

finalitzar la pràctica abans del 30 de setembre de 2022 en el cas de l’estudiantat matriculat en el curs 
2021-2022, i abans del 23 de desembre de 2022 en el cas de l’estudiantat matriculat en el curs 2022-
2023. 

− Participar activament en la difusió del programa University Junior International Entrepreneurs (UJIE).  

Una vegada s’hagen notificat els resultats de la resolució provisional i hagen resultat admeses hauran 
d’aportar: 

− La còpia de la targeta sanitària europea en el cas de realitzar pràctiques internacionals. 
− La fitxa de tercers que els facilitarà l’òrgan instructor perquè l’emplenen. 

Després del període de pràctiques i com a màxim en un mes, comptador des de l’endemà del dia de la 
finalització de les pràctiques: 

− La memòria de la pràctica realitzada seguint les indicacions de l’òrgan instructor. 
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− El certificat de l’organització d’acolliment en el qual consten les dates d’inici i finalització i una breu 
descripció de les pràctiques realitzades, segellat i signat pel responsable de l’entitat d’acolliment. 

L’incompliment d’aquestes obligacions suposarà la pèrdua de l’ajuda i, si és procedent, la devolució de les 
quantitats percebudes. 

7. Publicitat 

Les persones beneficiàries hauran de donar publicitat a les ajudes rebudes en les publicacions, ponències 
i activitats de difusió dels resultats de la seua idea de negoci, esmentant expressament que el projecte ha 
estat finançat amb una ajuda de la Universitat de València a través del programa University Junior 
International Entrepreneurs, finançat per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball de la Generalitat Valenciana. 

8. Normes supletòries 

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

9. Compatibilitat 

Aquesta ajuda és compatible amb les beques Erasmus +, sempre que el període de pràctiques no 
coincidisca en el temps amb aquestes estades. 

Les ajudes regulades en aquestes bases són compatibles amb altres subvencions, ajudes, premis i 
recursos amb la mateixa finalitat, tenint en compte que l’import de la subvenció 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, caldrà indicar la quantitat i el concepte per 
al qual s’hagen obtingut 

10. Protecció de dades 
10.1. Dades del responsable 
− Universitat de València, Estudi General. 
− CIF: Q4618001D 
− Av. Blasco Ibáñez 13. 46010 València. 
− lopd@uv.es. 
10.2. 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, sobre protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure 
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circulació d’aquestes, s’adverteix que les dades personals que s’indiquen en aquest concurs 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, de conformitat amb el que estableix la llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 

10.3. Procedència de les dades 

La Universitat de València únicament tractarà les dades que indiquen els concursants. 

10.4. Destinataris de les dades personals 

En el marc de la relació que s’estableix amb la sol·licitud de participació en el programa, s’adverteix que 
només se cediran les dades estrictament necessàries en els supòsits 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 al tauler oficial de la Universitat de València. 

Addicionalment, a efectes informatius es podrà posar la resolució en pàgines web de domini oficial de 
la Universitat de València. 

− Per a la publicació dels noms dels beneficiàries, de l’import i de l’objecte de l’ajuda en el portal de 
transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment del que 
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. 

− A la Universitat de València, entitat col·laboradora amb la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, per al registre dels serveis de suport prestats als emprenedors, en el 
marc del conveni signat entre aquestes dues entitats per a l’accés, la utilització i la introducció de dades 
en el canal d’accés únic, en la seua atenció als emprenedors. 

− 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 
l’emprenedor en la Comunitat Valenciana, el seguiment i la traçabilitat dels emprenedors atesos, així 
com l’obtenció d’indicadors d’impacte de l’activitat de l’ecosistema, per a la qual cosa s’han establert 
com a indicadors d’impacte el nombre d’empreses creades pels emprenedors atesos, el volum 
d’ocupació creada per tals empreses i la taxa de supervivència de les empreses. 

10.5. Termini de conservació de les dades 

Les dades es conservaran i, si escau, s’esborraran d’acord amb els criteris següents. 
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− Les dels concursants a qui no es concedisca l’ajuda es conservaran durant el període previst en la 
legislació administrativa en garantia dels seus drets. 

− Les dels concursants a qui es concedisca l’ajuda es conservaran durant tot el període de duració de la 
gestió del programa, 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. 

10.6. Drets. 

Els qui donen dades de caràcter personal tenen dret a accedir aquestes, a la seua rectificació o supressió, 
a la limitació del seu tractament o a oposar-se a aquest, així com el dret a la seua portabilitat. Els interessats 
a exercir aquests drets podran fer-ho enviant un correu electrònic a l’adreça-e lopd@uv.es si ho fan des 
d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé un escrit acompanyat de 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 

10.7. Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control. 

La Universitat de València, les seues fundacions i les entitats associades estan adaptades a la LOPD i al 
RGPD i tenen habilitada l’adreça-e 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 de l’autoritat de control competent 

10.8. Mesures de protecció de la privacitat de la Universitat de València. 

Les mesures pera la protecció de la privacitat de la Universitat de València es poden consultar en 
http://links.uv.es/qBf2qd6 

.



 

 

ANNEX II 

MODEL DE SOL·LICITUD DE LES AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 
INTERNACIONALS I INTERREGIONALS D’EMPRENEDORIA PER A ESTUDIANTS DE GRAU I 
POSTGRAU EN EL MARC DE LA VIII EDICIÓ DEL PROGRAMA UNIVERSITY JUNIOR 
INTERNATIONAL ENTREPRENEURS (UJIE) 

DADES PERSONALS: 

Nom i cognoms: DNI: Data de naixement:  

Adreça: Població: Província: 

Codi postal: Nacionalitat:  Telèfon: 

Adreça electrònica: Titulació: 

DECLARACIÓ RESPONSABLE:  

Qui presenta aquesta sol·licitud declara: 

− No haver estat beneficiari/ària d’una ajuda per a la realització de pràctiques internacionals i interregionals 
d’emprenedoria en convocatòries anteriors. 

− No ser beneficiari/ària d’una plaça de mobilitat Erasmus o d’un altre programa en què es requerisca la 
seua presència i el seu desenvolupament siga simultani. 

− No tenir relació contractual laboral o de prestació de serveis amb l’empresa o entitat en la qual s’haja de 
realitzar la pràctica. 

IDEA DE NEGOCI:  

Exposa breument la teua proposta d’idea de negoci tractant en primer lloc el grau d’innovació i de creativitat, 
tenint en compte la creació de nous productes i/o serveis, la descripció de les possibles característiques 
innovadores i diferenciadores del producte o servei que aporten valor afegit i el distingeixen d’altres 
productes o serveis ja existents; i, en segon lloc, el potencial internacional i la viabilitat de la idea de negoci, 
tenint en compte la justificació de la viabilitat econòmica i tècnica de l’empresa per a desenvolupar el 
producte o servei, la factibilitat per a dur a terme el projecte i la claredat en el plantejament de les 
expectatives de rendibilitat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Declare responsablement que les dades indicades en aquest formulari són certes i em compromet a aportar els justificants que 
facen 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 comportarà l’anul·lació de la sol·licitud, sense 
perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre que es puguen exigir. 

� Declare que accepte les bases de la convocatòria de les ajudes per a la realització de pràctiques internacionals i interregionals 
en emprenedoria per a estudiants de grau i postgrau en el marc de la VIII edició del programa University Junior International 
Entrepreneurs (UJIE) 
 
Lloc i data: ………………………………, …………de…………de 2022 
 
 
Signatura: ………………………………………………………………….. 
 
 
LOPD: 
 
Les dades personals indicades en aquest concurs s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que 
corresponguen amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el programa, d’acord amb el que estableix la 
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Els qui donen dades de caràcter personal tenen dret a accedir a aquestes, a la seua rectificació o supressió, a la limitació del seu 
tractament o a oposar-se a aquest, així com el dret a la seua portabilitat. Les persones interessades poden exercir aquests drets 
enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica uvempren@uv.es si ho fan des d’adreces oficials de la Universitat de València, 
o bé mitjançant un escrit acompanyat de 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 (Ed. del Rectorat. Av. De Blasco Ibáñez, 13. 46010 
València). 

UNITAT D’EMPRENEDORIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UVEMPRÉN) 
C/. AMADEU DE SAVOIA, 4. PLANTA BAIXA. 46010. VALÈNCIA 



 

 

 

ANNEX III 
LLISTA DE LES REGIONS EMPRENEDORES EUROPEES 

Llista de les regions que han obtingut l’etiqueta de regió emprenedora europea amb l’any en què l’han 
obtinguda. 

Any Regions (país) 

2011 
Brandenburg (Alemanya) 

País de Kerry (Irlanda) 
Regió de Múrcia (Espanya) 

2012 
Catalunya (Espanya) 

Hèlsinki-Uusimaa (Finlàndia) 
Regió de Trnava (Eslovàquia) 

2013 
Nord-Pas de Calais (França) 

Sud-est danès (Regne de Dinamarca) 
Estat d’Estíria (Àustria) 

2014 
Regió Flamenca (Bèlgica) 

Les Marques (Itàlia) 
Província de Brabant Septentrional (Països Baixos) 

2015 
Lisboa (Portugal) 

Irlanda del Nord (Regne Unit) 
Comunitat Valenciana (Espanya) 

2016 
Regió de Glasgow (Regne Unit) 

Llombardia (Itàlia) 
Voivodat de Malopolska (Polònia) 

2017 
Extremadura (Espanya) 

Estat de Baixa Àustria (Àustria) 
Perifèria de Grècia Occidental (Grècia) 

2018 
Macedònia Central (Grècia) 

Regió Nord-occidental d’Irlanda (Irlanda) 
Illa de França (França) 

2019 
Principat d’Astúries (Espanya) 

Província de Güeldres (Països Baixos) 
Perifèria de Tessàlia (Grècia) 

2020 
Comunitat Foral de Navarra (Espanya) 

Voivodat de Pomerània (Polònia) 
Göteborg (NUTS-2) (Suècia) 

2021 
2022 

Comunitat de Madrid (Espanya) 
Castelo Branco (Portugal) 

Gabrovo (Bulgària) 
Regió de Hèlsinki-Uusimaa (Finlàndia) 

Regió de Provença-Alps-Costa Blava (França) 
Silèsia (Polònia) 
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