
 

 
 

RESOLUCIÓ DEL VICERECTORAT D'OCUPACIÓ I PROGRAMES FORMATIUS DE LA UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN I S'APROVEN LES BASES REGULADORES DELS 
PREMIS UVEMPRÉN STARTUP DIRIGITS A L’ESTUDIANTAT I PERSONES TITULADES DE GRAU, 
MÀSTER I DOCTORAT OFICIALS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 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 (d'ara en avant UV) per a contribuir a construir una universitat compromesa 
amb el desenvolupament professional del ses estudiantat i amb el progrés de la societat.  

Per a aconseguir aquesta finalitat pren com a referència, entre altres objectius: 

1. Impulsar els serveis institucionals d'emprenedoria universitària per a generar una oferta formativa 
complementària, de serveis, espais i recursos de qualitat. 

2. Desenvolupar convocatòries públiques i esdeveniments periòdics que encoratgen entre l'estudiantat 
l'emprenedoria de base científica tecnològica i la innovació social, donant suport a programes 
formatius i iniciatives innovadores capaces de generar solucions per als desafiaments dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

3. Aprofitar la qualitat de l'oferta formativa reglada i la capacitat d'innovació del campus per a fomentar 
una cultura emprenedora que contribuïsca al desenvolupament professional del seus estudiants i que 
ajude a validar idees i projectes innovadors que contribuïsquen a generar des del coneixement major 
productivitat i ocupabilitat en el nostre teixit productiu i territorial. 

Una de les línies d'actuació d'UVemprén per a afavorir aquests objectius és promoure relacions i aliances 
de caràcter local, autonòmic, nacional o internacional i amb altres elements del sistema d'innovació. En 
aquest sentit, la UV ha subscrit un conveni de col·laboració amb el Banc de Santander per a impulsar el 
Campus d’Emprenedoria UVemprén - Santander Universitats, un programa capaç d'atraure i capacitar 
talent i d'ajudar a desenvolupar els projectes empresarials de la comunitat universitària. 

Per al compliment dels objectius d'aquest campus, el Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius 
impulsa els premis UVemprén Startup de la UV que tenen com a objectiu premiar i reconèixer les iniciatives 
emprenedores sorgides de l’alumnat i persones titulades de la UV. 

La Unitat d'Emprenedoria de la Universitat de València, (d'ara endavant UVemprén), dependent del 
Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius de la UV, organiza el present concurs per a l'any 2021 amb 
la finalitat de secundar i impulsar l'emprenedoria de l’alumnat i persones titulades de la UV. 

En el marc de aquesta iniciativa, el Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius, 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 funcions en els vicerectors i les 
vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d'aquesta universitat. 
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RESOL 

Primer 

Convocar els premis UVemprén Startup de la Universitat de València del curs 2020/2021 en el marc del 
Campus d'Emprenedoria UVemprén - Santander Universitats i aprovar les bases que regulen aquesta 
convocatòria i que figuren incloses com a annex I d'aquesta resolució.  

Aquests premis van dirigits a estudiants de grau, màster i doctorat oficials i a persones titulades de la 
Universitat de València en titulacions oficials en els tres cursos anteriors. 

El present concurs té per objecte premiar iniciatives emprenedores i idees de negoci innovadores per a 
fomentar una cultura emprenedora universitària que contribuïsca al desenvolupament professional del seu 
estudiantat i visibilitzar idees i projectes d'importància social que contribuïsquen a generar des del 
coneixement major productivitat i ocupabilitat en el nostre teixit productiu i territorial. 

Amb les diferents modalitats que es plantegen en la convocatòria, es pretén captar el talent emprenedor de 
l'estudiantat i de les persones titulades de la UV. 

Els premis d'aquest concurs són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a 
la mateixa finalitat, de qualsevol Administració o entitats públiques o privades, nacionals, de la Unió Europea 
o d'organismes internacionals. 

Segon 

La Universitat de València aportará, per al finançament d'aquest programa, fins a un màxim de 16.500,00€ 
amb càrrec a l'orgànica 4130059212 i específica 20200005 del pressupost per a l'exercici 2020 de la 
Universitat de València destinats a sufragar els premis previstos en aquesta convocatòria. 

S'estableixen quatre categories en les quals es proposen fins a 25 premis amb dotacions que oscil·len entre 
els 400 i els 1.200 euros, segons s'especifica en les bases reguladores de la convocatòria. Per a la categoria 
UVemprén Startup - Crea 5 premis de 400,00 €, per a la categoria UVemprén Startup - Emprén 5 premis 
de 750,00 €, per a UVemprén Startup - Acadèmia 5 premis de 500,00 € i per a la categoria UVemprén 
Startup Empresa-Societat, 5 premis de 1.200,00 € i altres 5 de 450,00 €. La dotació econòmica dels premis 
estarà subjecta a la corresponent retenció que estableix la normativa vigent. 

Aquest programa és possible gràcies a lus convenis de col·laboració subscrits entre la Universitat de 
València i el Banc de Santander per a impulsar el Campus d’Emprenedoria UVemprén – Santander 
Universitats. 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 
reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a 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 
contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà 
de la seua publicació. 

 

M. Adela Valero Aleixandre 
Vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius 
Universitat de València  
(Per delegació de la rectora, DOGV 27/06/2019) 
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ANNEX I 

BASES REGULADORES DELS PREMIS UVEMPRÉN STARTUP DIRIGITS A L’ESTUDIANTAT I 
PERSONES TITULADES DE GRAU, MÀSTER I DOCTORAT OFICIALS DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA EN EL MARC DEL CAMPUS D'EMPRENEDORIA UVEMPRÉN – SANTANDER 
UNIVERSITATS. 

1. Objecte 

El Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius convoca els premis UVemprén Startup de la Universitat 
de València del curs 2020/2021 en el marc del Campus d'Emprenedoria UVemprén - Santander.  

Aquests premis van dirigits a l’estudiantat de grau, màster i doctorat oficials i a les persones titulades de la 
Universitat de València que han dissenyat o posat en marxa projectes empresarials en el marc d'un 
programa formatiu de la Universitat de València i, especialment, amb el suport d'UVemprén. 

El present concurs té per objecte premiar iniciatives emprenedores i idees de negoci innovadores per a 
fomentar una cultura emprenedora universitària que contribuïsca al desenvolupament professional del seu 
estudiantat i visibilitzar idees i projectes d'importància social que contribuïsquen a generar des del 
coneixement major productivitat i ocupabilitat en el nostre teixit productiu i territorial. 

Amb les diferents modalitats que es plantegen en la convocatòria, es pretén captar el talent emprenedor de 
l'alumnat i persones titulades de la UV. 

Els premis d'aquest concurs són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per al 
a mateixa finalitat, de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals. 

2. Premis i modalitats  

La Universitat de València aportarà, per al finançament d'aquest programa, fins a un màxim de 16.500,00€ 
amb càrrec a l'orgànica 4130059212 i específica 20200005 del pressupost per a l'exercici 2020 de la 
Universitat de València destinats a sufragar els premis previstos en aquesta convocatòria. 

Els premis es distribueixen en quatre modalitats i es donaran fins a un màxim de 25 premis amb categories 
i dotacions que oscil·len entre els 400 i els1.200 euros, segons s'especifica en aquestes bases.  

1. Premis UVemprén Startup - Crea 
- PREMIS: 5 premis de 400,00 € cadascun. 
- DESTINATARIS: Alumnat de títols oficials de la Universitat de València. 
- OBJECTE: Es premiaran les millors idees de l'alumnat en fase inicial que comporten el 

desenvolupament d'un model de negoci bàsic sense tenir l'empresa constituïda. 

2. Premis UVemprén Startup - Emprén. 
- PREMIS: 5 premis de 750,00 € cadascun 
- DESTINATARIS: Alumnat i Alumni dels tres últims anys, de títols oficials de la Universitat de València. 
- OBJECTE: Es premiaran les millors idees de l'alumnat o l'alumni en fase avançada de 

desenvolupament que comporten un models de negoci validat i el desenvolupament d'un producte 
mínim viable o un prototip o prova concepte del producte o servei sense tenir l'empresa constituïda. 
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3. Premis UVemprén Startup - Acadèmia 
- PREMIS: 5 premis de 500,00 € 
- DESTINATARIS: Es poden presentar a aquesta convocatòria l’estudiantat o alumni de la Universitat 

de València que hagen presentat el TFG,TFM o Tesi doctoral durant els últims 3 cursos acadèmics 
(des del curs 2018/2019). 

- OBJECTE: Es premiaran les millors idees de negoci innovadores que tinguen el seu origen en un TFG, 
TFM o Tesi doctoral de qualsevol titulació oficial de la UV i que ho convertisquen en una oportunitat de 
negoci possible i viable.  

4. Premis UVemprén Startup Empresa - Societat. 
- PREMIS: En aquesta categoria de premis s'atorgaran un màxim de 5 premis de 1.200,00 € i altres 5 

premis de 450 € distribuïts en 5 categories. 
- DESTINATARIS: Podran presentar-se a aquesta categoria les empreses en les quals, almenys, el 50% 

de les persones que integren el seu consell director o òrgan equivalent, estiguen cursant o hagen 
finalitzat els estudis oficials de grau, màster o doctorat oficial de la Universitat de València . 

- OBJECTE: L'objectiu d'aquesta modalitat és premiar a empreses constituïdes per l'alumnat o alumni 
de la Universitat de València que tinguen les millors idees de negoci amb projectes emprenedors 
innovadors en línies d'actuació estratègiques del Pla Director UVemprén amb 2 premis per cadascuna 
de les 5 categorias de 1.200 € per al primer i 450 € per al segon:  

o Projectes d'economia social i del bé comú. 
o Projectes d'emprenedoria rural. 
o Projectes d'emprenedoria inclusiva. 
o Movilitat sostenible i intel·ligent i medi ambient 
o Emprenedores: empreses proposades i participades majoritàriament per dones, amb la 

finalitat de promoure i impulsar l'emprenedoria femenina en la Universitat de València. 

3. Requisits i formalització de sol·licituds 

2.1. Requisits 

Podrà presentar-se a aquesta convocatòria l'estudiantat de grau, màster i doctorat oficials de la Universitat 
de València matriculat en el curs 2020/2021 així com persones titulades de la Universitat de València en 
titulacions oficials en els tres cursos anteriors segons la categoria a la qual es presenten. 

Es podrà sol·licitar la participació de manera individual o per equips. 

És requisit imprescindible per a presentar-se a aquesta convocatòria que el projecte o idea haja sigut 
objecte d'algun dels programes d'UVemprén, excepte per a la participació en els premis UVemprén Startup 
- Acadèmia i UVemprén Startup Empresa - Societat. 

Per a la categoria UVemprén Startup Empresa-Societat, l'empresa o entitat ha de tenir en el seu consell 
director o òrgan equivalent, com a mínim, a un 50% de persones que estiguen cursat o hagen cursat estudis 
oficials de grau, màster o doctorat en la Universitat de València. Les empreses que es presenten han d'estar 
al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública estatal i autonòmica, així com amb la 
Seguretat Social. Las empreses que hagen resultat beneficiàries hauran de presentar certificat acreditatiu 
d’aquestes obligacions fiscals. 

Es podran presentar empreses amb forma societària mercantil, així com empresaris individuals. 
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Es defineix microempresa i/o pime amb forma societària, conforme a la definició arreplegada en l'annex I 
del Reglament de la Comissió Europea núm. 880/2008, de 6 d'agost. Queden excloses: associacions, 
fundacions, administracions públiques, i en general, les entitats sense ànim de lucre. 

2.2. Formalització de sol·licituds  
Les sol·licituds es formalitzaran emplenant el formulari d'inscripció disponible en el següent enllaç: 
https://links.uv.es/uvempren/premis_startup i remetent-ho a través d'una instància general disponible en 
ENTREU (https://webges.uv.es/uventreuweb/menuseu.jsp?idtramite=expsolp2u) dirigida a la Unitat 
d'Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit “UVemprén Premis StartUp” aportant la següent 
documentació: 

-Annex II: Model de sol·licitud. 

Documentació que ha d'acompanyar a les sol·licituds de participació a més de la sol·licitud adaptada al 
model de l'annex II segons la categoria a la qual es presenta: 

Categoria UVemprén Startup - Crea 

‐ Descripció de la idea segons model de l'annex III 

Categoria UVemprén Startup - Emprén 

‐ Descripció de la idea segons model de l'annex III 

‐ Validació del model de negoci, desenvolupament d'un producte mínim viable o un prototip o prova 
concepte del producte o servei.  

Categoria UVemprén Startup - Acadèmia 

‐ Descripció de la idea segons model de l'annex III 

‐ Annex VI amb les dades del TFG, TFM o Tesi Doctoral 

Categoria UVemprén Startup Empresa - Societat 

‐ Descripció de la idea segons model de l'annex III 

‐ Annex V amb les dades de l'empresa.  

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

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

‐ Certificat signat per l'administrador de l'empresa en el qual es justifique que almenys el 50% de qui 
tenen la titularitat de les participacions socials o accions de la societat han cursat o estan cursant la 
seua titulació oficial a la Universitat de València . 
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‐ Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública 
estatal i de la Generalitat Valenciana, així com amb la Seguretat Social. 

Les persones o equips sol·licitants de la categoria UVemprén Startup Empresa-Societat poden participar 
en les diferents línies d'actuació, però prioritzant les seues opcions de l'1 al 4 sent 1 la opció més prioritària 
i 4 la menys prioritària. No obstant això, només poden obtenir un únic premi. 

Les sol·licituds també es podran presentar en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 
30/1992, del 27 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria 
única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

En aquest últim cas, les persones interessades presentaran la seua sol·licitud, emplenant el formulari 
d'inscripció, que s'ajustarà al model establit en l'annex II d'aquesta convocatòria i qualsevol altra 
documentació que la convocatòria establisca i que es dirigirà a la: 

Unitat d'Emprenedoria (UVemprén) 
C/ Amadeu de Savoia, 4, planta baixa 
46010 València 

Seran excloses del procés de selecció aquelles sol·licituds que no complisquen amb els requisits esmentats 
en aquestes bases, incloguen dades que demostren ser falses, no es presenten conformement a 
l'especificat o sense tota la documentació exigida.  

2.3. Termini de presentació de sol·licituds i resolucions d'admissió 

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà el 31 de maig de 2021 a les 23.59 h. 

Es donarà publicitat de la mateixa en el Tauló Oficial d'Anuncis de la UV (https://webges.uv.es/uvtaeweb/) 
i es publicarà en la web d'UV emprén (https://www.uv.es/uvempren) amb efectes informatius. 

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

Revisades les sol·licituds, la Vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius dictarà una resolució 
provisional de persones admeses i excluidas, deixant un termini d'esmena de deu dies, després del qual es 
dictarà la resolució definitiva de persones admeses i excloses. Totes dues resolucions es publicaran en el 
Tauler d'anuncis de la UV (https://webges.uv.es/uvtaeweb/) amb efectes de notificació i addicionalment, en 
la web d'UVemprén (https://www.uv.es/uvempren) amb efectes informatius. 

3. Órguanye instructor i d'avaluació. Criteris de valoració 

3.1. Òrgan instructor de la convocatòria 

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és la Unitat d'Emprenedoria de la Universitat de València 
(UVemprén). 

3.2. Comissió d'avaluació 

La Comissió d'Avaluació estarà formada per les següents persones:  
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- La persona responsable de la direcció de la Unitat d'Emprenedoria de la Universitat de València 
(UVemprén) o persona en qui delegue 

- La persona responsable de la coordinació acadèmica d'UVemprén.  

- 1 persona en representació de Santander Universitats 

Aquesta Comissió, en el seu cas, podrà recaptar l'assessorament del personal tècnic o expert que considere 
convenient. 

3.3. Procediment de selecció i criterios de valoració 

La concessió dels premis s'efectuarà mitjançant el règim de concurrència competitiva. 

Per a la selecció de les candidatures guanyadores, la Comissió d'Avaluació tindrà en compte els següents 
criteris de valoració per a cada categoria de premis (sobre un total de 100 punts): 

a. Descripció de la demanda potencial, necessitat i oportunitat (puntuació màxima de 25 punts): 
identificació del públic potencial dels productes/serveis que s'oferiran. Identificació del mercat i la 
competència i oportunitat d'introduir el producte en el mercat. Justificació de la necessitat de mercat que 
satisfà el projecte a desenvolupar. Aplicabilitat dels resultats, proximitat al mercat i impacte socioeconòmic 
que suposa. 

b. Impacte i viabilitat de la idea (puntuació màxima de 20 punts): justificació de la viabilitat econòmica i 
tècnica de l'empresa per a desenvolupar el producte o servei. Factibilitat per a dur a terme el projecte i 
claredat en el plantejament de les expectatives de rendibilitat. 

c. Grau d'innovació i creatividad (puntuació màxima 20 punts): creació de nous productes i serveis i 
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. 

d. Habilitat per a identificar els recursos necessaris per a començar el projecte (puntuació màxima 20 
punts): els recursos han de coincidir amb el model de negoci presentat, en el seu cas. 

e. Participació del projecte en diversos programes d'UVemprén (màxim 15 punts): 5 punts per cada 
programa en el qual haja participat, fins a un màxim de 15.  

4. Resolució 

La Comissió d'Avaluació elaborarà una proposta de resolució de concessió de premis per a les candidatures 
que hagen obtingut la major puntuació en cadascuna de les categories. Addicionalment, s'elaborarà un 
llistat amb la resta de candidatures ordenades en ordre descendent per la puntuació obtinguda. En cas que 
es produïsca alguna renúncia al premi per part de les persones guanyadores, es procedirà al nomenament 
com a finalista de la següent candidatura per ordre de llista. Aquesta proposta de resolució es publicarà en 
el Tauler Oficial d'Anuncis de la UV (https://webges.uv.es/uvtaeweb/), amb efectes de notificació, donant 
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un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà al de la seua publicació per a presentar, en el seu cas, 
escrit d'al·legacions. 

Transcorregut aquest termini, l'òrgan convocant dictarà la resolució definitiva, amb la puntuació assignada 
de manera individualitzada, que es publicarà en el Tauler Oficial d'Anuncis de la UV amb efectes de 
notificació (https://webges.uv.es/uvtaeweb/). 

La resolució de concessió es farà en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria. 

La Comissió d'Avaluació es reserva el dret a declarar desert el premi en una o diverses categories. 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 
reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a 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 
contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà 
de la seua publicació. 

5. Pagament dels premis  

El pagament de l'import dels premis es tramitarà una vegada feta pública la resolució definitiva i la seua 
notificació a cadascun dels guanyadors i les guanyadores.  

En tot cas, els premis s'abonaran en comptes bancaris oberts a nom de les persones guardonades, ja s'haja 
concursat a títol individual o com a membre d'un equip. 

A les quanties dels premis se'ls practicaran les corresponents retencions fiscals que marca la legislació 
vigent.  

Hauran de complir els requisits i obligacions de lus apartats 2.1 i 2.2 d'aquesta convocatòria. 

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

L'òrgan instructor i la Comissió d'Avaluació es comprometen a mantenir, durant tot el procés, la 
confidencialitat respecte de les candidatures presentades i el contingut d'aquestes.  

L'acceptació de les presents bases comporta l'autorització expressa per a la realització d'activitats de 
publicitat i difusió amb finalitats informatives relacionades únicament amb la present convocatòria. La 
Universitat de València i el Banc Santander podran fer difusió i publicitat de les iniciatives presentades, de 
les quals resulten premiades i de la identitat dels seus autors i autores.  

Els drets dels continguts presentats pertanyen al seu autors i autores, i no als responsables de la 
convocatòria. Les persones participants garanteixen ser titulars de tots els drets per a presentar els 
continguts a la present convocatòria, ja consistisquen en drets de propietat intel·lectual o industrial.  
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Les persones guardonades podran fer publicitat d'aquesta condició en capçaleres, anuncis i memòries, 
especificant l'any en què van ser premiats i premiades. Així mateix, podran publicar o difondre la concessió 
dels premis en qualsevol mitjà de comunicació.  

7. Dades de caràcter personal 

7.1. Dades del responsable  

Universitat de València  
CIF: Q4618001D 
Av. Blasco Ibáñez 13  
46010 València 

7.2. Finalitats i base jurídica del tractament 

En compliment del que es disposa en 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 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal i garantia de drets digitals, l'informem que les dades personals subministrades en 
aquest procés s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisquen, 
amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el concurs de conformitat amb el que 
s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  

7.3. Procedència de les dades  

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

7.4. Destinataris de les dades personals  

En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la presentació de les sol·licituds, s'informa que se 
cediran les dades estrictament necessàries en els següents suposats i per a les finalitats següents: 

- Al Banc de Santander com a entitat promotora del concurs. 

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

- Publicació de les persones beneficiàries i import dels premis en el portal de transparència de la 
Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment del que s'estableix en 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 Ciutatana de 
la Comunitat Valenciana. 

- A la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment del que s'estableix en l'article 20 
de la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencions. 

7.5. Termini de conservació de les dades  

Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lats d'acord amb els següents criteris.  
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- Quant a les persones concurrents als quals no es concedisquen els premis, les dades es conservaran 
durant els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents. 

- Quant a les persones concurrents als quals se'ls concedisca el premi, 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. 

7.6. 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, limitació del seu tractament, o a oposar-se al 
tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran 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, en el seu 
cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a la Delegació de Protecció de Dades a la Universitat 
de València . 

7.7. 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'a utoridadde control competent. 

7.8. Polítiques de privacitat de la Universitat de València  

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

8. Compatibilitat  

Aquestos premis són compatibles amb qualsevol altra mena d'ajuda pública o privada. 

9. Propietat intel·lectual 

La propietat intel·lectual de les idees presentades en aquest programa serà propietat de les persones 
participants. 

10. Legislació aplicable 

En el no previst per la convocatòria, aquesta haurà d'interpretar-se conforme a la legislació aplicable a les 
ajudes i altres aportacions dineràries sense contraprestació realitzades pels ens pertanyents al sector públic 
de la Comunitat Valenciana, això és, Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i Llei 
1/2015 de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 

  



 
 

 
 

ANNEX II: MODEL DE SOL·LICITUD 

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA UVEMPREN-STARTUP 
PREMIS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Dades personals 
DNI: Nom: Cognoms: 
   

Titulació i curs actual: Telèfon: Data de naixement: 
   

Adreça de correu electrònic:  

Categoria del premi 

☐ PREMIS UVEMPRÉN STARTUP - CREA 

☐ PREMIS UVEMPRÉN STARTUP - EMPRÉN 

☐ PREMIS UVEMPRÉN STARTUP - ACADÈMIA 

☐ PREMIS UVEMPRÉN STARTUP EMPRESA - SOCIETAT 

Participació del projecte en programes UVemprén (especificar els programes i any) 
 

La persona que presenta aquesta sol·licitud declara: 
Que coneix i accepta íntegrament, annexos inclosos, les bases reguladores de la convocatòria UVemprén-
STARTUP PREMIS de la Universitat de València  

Data:  

Nom i Cognoms: 

  Signatura: ____________________ 
Declare responsablement que les dades consignades en aquest formulari són certs 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 
Les dades personals subministrades en aquest procés, s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisquen, 
amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el programa de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 
Tota persona podrà exercitar els seus drets sobre la protecció de dades en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint un correu electrònic 
a uvempren@uv.es, indicant les seues dades identificatives i el dret que desitja exercitar. 
La Universitat de València , les seues fundacions i entitats associades estan plenament adaptades a la LOPD i al RGPD i, per això, té 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. 

 
UNITAT D'EMPRENEDORIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UVemprén).  

C/ Amadeu de Savoia, 4, planta baixa. 46010 VALÈNCIA 
  



 
 

 
 

ANNEX III: DADES DEL PROJECTE 

Dades del projecte 
Nom del projecte:  

Adreça web (en el seu cas):  

Direcció vídeo o presentació:  

Membres del projecte i vinculació amb la Universitat de València: 
 

Breu descripció del projecte/idea/empresa, ressaltant la proposta de valor: 
 

Descripció de la demanda potencial, necessitat i oportunitat: identificació del públic potencial dels productes/serveis 
que s'oferiran. Identificació del mercat i la competència i oportunitat d'introduir el producte en el mercat. Justificació de la 
necessitat de mercat que satisfà el projecte a desenvolupar. Aplicabilitat dels resultats, proximitat al mercat i impacte 
socioeconòmic que suposa. 
 

  



 
 

 
 

Impacte i viabilitat de la idea: justificació de la viabilitat econòmica i tècnica de l'empresa per a desenvolupar el producte 
o servei. Factibilitat per a dur a terme el projecte i claredat en el plantejament de les expectatives de rendibilitat. 
 

Grau d'innovació i creativitat: creació de nous productes i serveis i 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. 
 

Rcursos necessaris per a començar el projecte: concordes amb el model de negoci presentat, en el seu cas. 
 

 

  



 
 

 
 

ANNEX VI: DADES TFG, TFM o TESI DOCTORAL 

Dades acadèmiques 
Nom TFG, TFM o TESI DOCTORAL: 
 

Data de presentació / defensa:  

Enllaç a la fitxa TESEU (en el cas de Tesis doctorals): 
 
Persona que exerceix la direcció i 
Universitat / Entitat d'adscripció:  

Persona que exerceix la tutoria i Universitat 
/ Entitat d'adscripció (en el seu cas):  

Resum: 

 

 

 
  



 
 

 
 

ANNEX V: MODEL D'APORTACIÓ DE DADES DE L'EMPRESA Full 1 de 2 

Dades de l'empresa 
Nom fiscal de l'empresa:  

Objecte social de l'empresa: 

 

Data de constitució de l'empresa:  

Persones que exerceixen l'administració de l'empresa o són socis i sòcies d'aquesta: 

 

Dades de la persona que exerceix la representació legal 
Cognoms i nom:  

Càrrec:  DNI:  

Domicili (carrer/plaça, número i porta): Codi postal 
  

Localitat Província Telèfon Email 
    
Justificació d'adhesió del projecte a alguna de les línies d'actuació estratègica del pla director 
UVemprén (prioritat de l'elecció, en el cas de presentar-se a diverses de l’1 al 4) 
Projectes d'economia social i del bé comú. Prioritat:  

 

Projectes d'emprenedoria rural. Prioritat: 

 



 
 

 
 

ANNEX V: MODEL D'APORTACIÓ DE DADES DE L'EMPRESA Fulla 2 de 2 

Projectes d'emprenedoria inclusiva. Prioritat: 

 

Movilitat sostenible i intel·ligent i medi ambient Prioritat: 

 

Emprenedores: empreses proposades i participades majoritàriament per dones, 
amb la finalitat de promoure i impulsar l'emprenedoria femenina en la Universitat 
de València. 

Prioritat: 

 

DECLARA: 
1.- Que l'empresa objecte de la sol·licitud s'ha constituït legalment. 
2.- Que l'empresa objecte de la sol·licitud compleix els requisits establits en la convocatòria per a optar als premis. 
2.- Que la persona signant actua en representació de l'entitat sol·licitant i que per a això disposa de poder suficient que 
ho acredita. 
3.- Que l'entitat s'hi haja al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. 
4.- Que s’està en possessió de la documentació acreditativa dels requisits de la convocatòria i declaracions anteriorment 
citades 
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