
 
 

 
 

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: 
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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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