RESOLUCIÓ DEL VICERECTORAT D’OCUPACIÓ I PROGRAMES FORMATIUS DE LA UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOCA LA PRIMERA EDICIÓ DELS PREMIS DE L’AULA
D’EMPRENEDORIA INCLUSIVA PER TALENT EMPRÈN, LA FUNDACIÓN ONCE, L’ASOCIACIÓN
INSERTA EMPLEO I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, I S’APROVEN LES BASES QUE ELS REGULEN
UVemprén, l’estratègia d’emprenedoria universitària de la Universitat de València, persegueix
capacitar en innovació i ajudar a validar idees i projectes d’importància social per contribuir al
desenvolupament professional del seu estudiantat i, en l’àmbit que li correspon, a la consecució
d’un nou model socioeconòmic al territori més intensiu en coneixement i generador
d’ocupabilitat i de productivitat, integrant els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
en els seus processos interns i externs i oferint un conjunt de programes formatius, serveis,
espais de treball, actes públics periòdics i recursos de qualitat mitjançant una marca atractiva i
socialment responsable.
Una de les línies d’actuació d’UVemprén és promoure relacions i aliances de caràcter local,
autonòmic, nacional, internacional i amb altres elements del sistema d’innovació. En aquest
marc es creà l’Aula d’Emprenedoria per Talent Emprèn, la Fundación ONCE, Inserta Empleo i la
Universitat de València, amb la finalitat de fomentar iniciatives d’emprenedoria entre el
col·lectiu de persones amb discapacitat de l’àmbit universitari de la Universitat de València.
Per al compliment dels seus objectius comuns, l’Aula d’Emprenedoria per Talent Emprèn, de la
Fundación ONCE, l’Asociación Inserta Empleo i la Universitat de València, aquesta a través del
seu Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, convoquen els Premis d’Emprenedoria
Inclusiva, iniciativa orientada a premiar i reconèixer les iniciatives emprenedores de persones
amb discapacitat en l’àmbit universitari del nostre país.
L’òrgan convocant, fent ús de les atribucions que li confereix la resolució de 12 de gener de 2021,
del Rectorat de la Universitat de València (DOGV del 18 de gener de 2021), per la qual s’aprova
la delegació de competències en els vicerectors, les vicerectores, la secretària general, el gerent
i altres òrgans de la Universitat,
RESOL
Primer
Convocar els Premis d’Emprenedoria Inclusiva, de l’Aula d’Emprenedoria per Talent Emprèn, la
Fundación ONCE, l’Asociación Inserta Empleo i la Universitat de València, i aprovar les bases que
els regulen, que estan en l’annex I d’aquesta resolució.
Aquests premis estan dirigits a l’estudiantat i les persones graduades amb discapacitat en els
tres cursos anteriors de grau, màster i doctorat oficials de les universitats públiques espanyoles
i del títol propi de la Universitat de València d’expert en startup management.
Aquesta convocatòria té l’objecte de premiar iniciatives emprenedores i idees de negoci
innovadores per fomentar una cultura emprenedora universitària que contribuïsca al
desenvolupament professional del seus estudiantat i visibilitzar idees i projectes d’importància
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social que creen amb el coneixement major productivitat i ocupabilitat en el nostre teixit
productiu.
Amb les diferents modalitats de la convocatòria es pretén reconèixer el talent emprenedor de
l’estudiantat i les persones titulades amb discapacitat del sistema públic universitari espanyol.
Aquests premis són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a
diferent finalitat, de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea
o d’organismes internacionals.
Segon.
El pressupost total màxim autoritzat per a aquesta convocatòria és de 5.500 euros per als sis
premis. En l’expedient corresponent figura la consignació pressupostària adequada i suficient
per a atendre les obligacions de despesa que es puguen derivar de la convocatòria, amb càrrec
al capítol quatre del pressupost de la Universitat de València per a l’any 2022, codi orgànic
4130059212 i específica 20210363, fins a un màxim de 5 .500 €, aportació econòmica prèvia que
fa la Fundación ONCE a través del conveni específic signat entre la Universitat de València, la
Fundación ONCE i l’Asociación Inserta Empleo.
S’estableixen tres categories en les quals es proposen fins a cinc premis amb les següents
dotacions: per a la categoria CREA, dos premis de 500 euros; per a la categoria ACADÈMIA, tres
premis de mil euros, i per a la categoria STARTUP un premi de 1.500 euros. La dotació econòmica
dels premis estarà subjecta a la retenció corresponent que estableix la normativa vigent.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot 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 dicte la resolució, 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.
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius

M. Adela Valero Aleixandre

ANNEX I
1. Objecte
La Universitat de València, la Fundación ONCE i l’Asociación Inserta Empleo han subscrit un
conveni de col·laboració per a la creació de l’Aula d’Emprenedoria per Talent Emprèn amb la
finalitat de fomentar iniciatives d’emprenedoria entre el col·lectiu de persones amb discapacitat
de l’àmbit universitari. Entre les actuacions previstes està la convocatòria de premis amb
diferents categories per a incentivar idees i projectes que afavorisquen l’emprenedoria inclusiva
de l’alumnat amb discapacitat i que comporten el desenvolupament d’un model de negoci.
Aquests premis van dirigits a l’estudiantat i les persones titulades amb discapacitat dels tres
cursos anteriors de grau, màster i doctorat oficials de les universitats públiques espanyoles i del
títol propi de la Universitat de València d’expert en startup management.
El seu objecte és premiar iniciatives emprenedores i idees de negoci innovadores per fomentar
una cultura emprenedora universitària que contribuïsca al desenvolupament professional del
seu estudiantat i visibilitzar idees i projectes d’importància social que contribuïsquen a crear
amb el coneixement major productivitat i ocupabilitat en el nostre teixit productiu.
Amb les diferents modalitats que es plantegen en la convocatòria es pretén captar el talent
emprenedor de l’estudiantat i les persones titulades amb discapacitat per a la creació d’un banc
públic d’idees.
Els premis són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals.
2. Requisits i formalització de sol·licituds
2.1. Requisits
A aquests premis es pot presentar l’estudiantat i les persones graduades amb discapacitat dels
tres cursos anteriors de grau, màster i doctorat oficials de les universitats públiques espanyoles,
així com del títol propi de la Universitat de València d’expert en startup management, segons la
categoria a la qual es presenten.
S’entén per persona amb discapacitat el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i de la seua inclusió social.
Es pot sol·licitar la participació de manera individual o per equips.
Aquesta convocatòria persegueix premiar idees originals. Es valorarà en les tres modalitats la
innovació, l’originalitat, la viabilitat, la sostenibilitat i l’escalabilitat de la iniciativa presentada.
Per a la categoria STARTUP, l’empresa o entitat ha de tenir menys de tres anys d’antiguitat i
almenys un dels seus socis amb participació activa en ella ha de tenir acreditada la seua condició
de persona amb discapacitat, estar estudiant o haver completat els estudis universitaris en
alguna universitat pública espanyola o haver obtingut el títol propi d’expert en startup
management de la Universitat de València en els tres últims cursos acadèmics.

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. Les empreses que
resulten ser beneficiàries hauran de presentar un certificat acreditatiu d’aquestes obligacions
fiscals.
Es podran presentar als premis les empreses amb forma societària mercantil, així com els
empresaris individualment.
Es defineix microempresa o pime amb forma societària tal com ho fa l’annex I del reglament de
la Comissió Europea núm. 880/2008, de 6 d’agost.
2.2. Formalització de sol·licituds
Les sol·licituds es formalitzaran preferentment emplenant el formulari d’inscripció disponible en
l’enllaç següent https://links.uv.es/uvempren/premios_emprendimiento_inclusivo, que es
remetrà
amb
una
instància
general,
disponible
en
ENTREU
(https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp?idtramite=EXPSOLP2U), a la Unitat
d’Emprenedoria (UVemprén), a través del tràmit UVemprén Premis d’Emprenedoria Inclusiva,
amb la documentació que es detalla a continuació.
Així mateix, es podrà presentar la sol·licitud de qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4
de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, emplenant el formulari d’inscripció, que s’haurà d’ajustar al model de l’annex II
d’aquesta convocatòria, juntament amb la documentació que s’indica a continuació, i es dirigirà
a:
Unitat d’Emprenedoria (UVemprén)
C/ Amadeu de Savoia, 4. Planta baixa.
46010 València
Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud, segons la categoria en la qual es vulga
participar:
Categoria CREA
- Annex II: model de sol·licitud.
- Exposició de la idea segons el model de l’annex III.
- Acreditació del fet que la persona sol·licitant té reconeguda la condició de persona amb
discapacitat.
- Acreditació de la titulació universitària (llevat que se siga estudiant de la UV).
Categoria ACADÈMIA
- Annex II: model de sol·licitud.
- Exposició de la idea segons el model de l’annex III.
- Annex IV amb les dades del TFG o TFM.
- Acreditació del fet que la persona sol·licitant té reconeguda la condició de persona amb
discapacitat.
- Acreditació de la titulació universitària (llevat que se siga estudiant de la UV).

Categoria STARTUP
- Annex II: model de sol·licitud.
- Exposició de la idea segons el 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.
- Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda pública
estatal i autonòmica, així com amb la Seguretat Social.
- Acreditació del fet que la persona sol·licitant té reconeguda la condició de persona amb
discapacitat.
- Acreditació de la titulació universitària (llevat que se siga estudiant de la UV).
No s’admetran en el procés de selecció les sol·licituds que no complisquen amb els requisits
esmentats en aquestes bases, les que incloguen dades que demostren ser falses ni les que no es
presenten conformement a les especificacions que s’han indicat o sense tota la documentació
exigida.
2.3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà el 15 de setembre de 2022 a les 23.59
h.
La presentació de la sol·licitud suposarà la plena acceptació de les bases del concurs.
Ambdues resolucions es publicaran en el tauler d’anuncis de la UV
(https://webges.uv.es/uvTaeWeb) amb efectes de notificació, i addicionalment en la pàgina web
de l’Aula d’Emprenedoria (https://www.uv.es/uv-empren/ca/aules-emprenedoria/uvemprenaules.html), així com en la pàgina web de la Fundación ONCE (https://www.fundaciononce.es),
amb efectes informatius.
3. Premis i modalitats
La Universitat de València aportarà per al finançament d’aquest programa fins a un màxim de
5.500 euros, amb càrrec a l’orgànica 4130059212 i específica 20210363, del seu pressupost per
a l’exercici 2022, destinats a sufragar els premis de la convocatòria, aportació econòmica prèvia
que fa la Fundación ONCE a través del conveni específic signat entre la Universitat de València,
la Fundación ONCE i l’Asociación Inserta Empleo.
Els premis es distribueixen en les tres categories següents:
1. Premis CREA:
- PREMIS: dos premis de 500 euros cadascun.
- DESTINATARIS: alumnat amb discapacitat de títols oficials de les universitats públiques
espanyoles i del títol propi de la Universitat de València d’expert en startup management.
- OBJECTE: premiar la millor idea de negoci o projecte emprenedor.

2. Premis ACADÈMIA:
- PREMIS: tres premis de mil euros cadascun.
- DESTINATARIS: es pot presentar en aquesta categoria l’estudiantat o alumni amb discapacitat
de les universitats públiques espanyoles que hagen presentat el TFG o TFM durant els últims
tres cursos acadèmics (des del curs 2018-2019).
- OBJECTE: es premiaran les millors idees de negoci innovadores que tinguen el seu origen en un
TFG o TFM de qualsevol titulació oficial de de les universitats públiques espanyoles i que les
convertisquen en una oportunitat de negoci possible i viable.
3. Premi STARTUP:
- PREMI: un premi de 1.500 euros.
- DESTINATARIS: es poden presentar en aquesta categoria les empreses (autònomes o persones
jurídiques/societats) amb menys de tres anys d’antiguitat en les quals almenys una de les
persones sòcies amb participació activa en ella tinga acreditada la condició de persona amb
discapacitat, estiga estudiant o haja completat els estudis universitaris en alguna universitat
pública espanyola o haja obtingut el títol propi d’expert en startup management de la
Universitat de València en els tres últims cursos acadèmics.
- OBJECTE: donar suport a projectes universitaris d’emprenedoria inclusiva i innovadora.
4. Órgan instructor i d’avaluació. Criteris de valoració
4.1. Òrgan instructor del concurs
L’òrgan instructor d’aquest concurs és la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València
(UVemprén).
4.2. Comissió d’avaluació
La Comissió d’Avaluació estarà formada per les persones següents:
- La persona responsable de la direcció de la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València
(UVemprén) o persona que delegue
- La persona responsable de la coordinació acadèmica d’UVemprén
- Una persona en representanció de la Fundación ONCE
- Una persona en representació de l’Asociación Inserta Empleo
Aquesta Comissió podrà demanar l’assessorament del personal tècnic o expert que considere
convenient.
4.3. Procediment de selecció i criteris de valoració
Els premis es concediran pel règim de concurrència competitiva.
Per a la selecció dels concursants guanyadors, la Comissió d’Avaluació tindrà en compte els
següents criteris de valoració en cada categoria (sobre un total de cent punts):

a. Exposició de la demanda potencial, la necessitat i l’oportunidad (màxim: 35 punts):
identificació del públic potencial dels productes/serveis que s’oferisquen; identificació del
mercat, de la competència i de l’oportunitat d’introduir el producte en aquest; justificació de la
necessitat de mercat que satisfà el projecte; aplicabilitat dels resultats, proximitat al mercat i
impacte socioeconòmic que supose.
b. Impacte i viabilitat de la idea (màxim: 30 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 i escalabilitat. En el cas de la
modalitat STARTUP es valorarà la informació sobre l’eficàcia dels recursos que s’utilitzen en
l’activitat.
c. Grau d’innovació i creatividad (màxim: 35 punts): creació de nous productes i serveis i
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. Es valorarà de
manera positiva que la inciativa tinga impacte social i mediambiental i que complisca amb els
objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
5. Resolució
Revisades les sol·licituds, la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius dictarà una resolució
provisional amb les persones admeses i no admeses en el concurs i deixarà un termini de deu
dies per a la presentació d’esmenes, després del qual dictarà la resolució definitiva sobre les
persones admeses i no admeses en el concurs.
La Comissió d’Avaluació elaborarà una proposta de resolució de concessió de premis per a les
candidatures que hagen obtingut la puntuació major en cada categoria. Addicionalment,
elaborarà una llista amb la resta de candidatures en ordre descendent segons la puntuació que
hagen obtingut. En cas que alguna persona guanyadora renuncie al premi es nomenarà finalista
la candidatura següent de la llista. La proposta de resolució es publicarà en el tauler d’anuncis
oficial de la UV (https://webges.uv.es/uvTaeWeb), amb efectes de notificació. Hi haurà un
termini de deu dies hàbils per a presentar al·legacions que començarà l’endemà del dia de la
seua publicació. Transcorregut aquest termini, l’òrgan convocant dictarà la resolució definitiva
amb la puntuació individual, que es publicarà en el tauler d’anuncis oficial de la UV amb efectes
de notificació (https://webges.uv.es/uvTaeWeb).
La resolució de concessió es prendrà en el termini màxim de sis mesos, comptadors des del dia
la publicació de la convocatòria.
La Comissió d’Avaluació es reserva el dret de declarar desert el premi en una o diferents
categories.
Contra la resolució de concessió dels premis, que exhaurirà la via administrativa, es podrà
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 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. Pagament dels premis
El pagament de l’import dels premis es tramitarà una vegada feta pública la resolució i s’haja
notificat a cada guanyador/a.
En tot cas, els premis s’abonaran en comptes bancaris oberts a nom de les persones
guardonades, hagen participat ja a títol individual, ja com a membre d’un equip.
Als premis s’aplicaran les retencions fiscals que marque la legislació vigent.
Hauran de complir els requisits i les obligacions dels apartats 2.1 i 2.2 de la convocatòria.
7. Difusió, publicitat i drets de propietat intel·lectual
L’òrgan instructor i la Comissió d’Avaluació es compromet a mantenir durant tot el concurs la
confidencialitat sobre els i les concursants i el contingut de les seues sol·licituds.
L’acceptació d’aquestes bases comporta l’autorització expressa per a la realització d’activitats
de publicitat i difusió amb finalitats informatives relacionades únicament amb aquest concurs.
La Universitat de València, la Fundación ONCE i l’Asociación Inserta Empleo podran difondre i
fer publicitat de les iniciatives presentades, de les que siguen premiades i de la identitat dels
seus autors.
Els drets dels continguts presentats pertanyen als autors i les autores i no a les persones
responsables del concurs. Les persones concursants garantiran ser titulars de tots els drets per
a presentar els continguts en el concurs, consistisquen aquests en drets de propietat ja
intel·lectual, ja industrial.
Les persones guanyadores podran fer publicitat d’aquesta condició en capçaleres, anuncis i
memòries especificant l’any en què foren premiats. Així mateix, podran publicar o difondre la
informació sobre la concessió dels premis en qualsevol mitjà de comunicació.
La propietat intel·lectual de les idees presentades en aquest programa serà propietat dels
participants.
8. Normes supletòries
Tot allò que no prevegen aquestes bases s’interpretarà d’acord amb la legislació aplicable a les
ajudes i altres aportacions dineràries sense contraprestació dels ens pertanyents al sector públic
de la Comunitat Valenciana, és a dir, la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
i la llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental
i de subvencions.
9. Dades de caràcter personal
9.1. Dades de les entitats responsables
Per part de la Universitat de València:
Universitat de València, Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez 13
46010 València
lopd@uv.es

Per part de la Fundación ONCE:
Fundación ONCE
CIF: G78661923
Carrer Sebastián Herrera, 15. 28012 Madrid.
dpd@fundaciononce.es
Per part d’Inserta Empleo:
CIF: G85563302
Carrer Fray Luis de León, 11. 28012 Madrid.
dpd@fundaciononce.es
9.2. Finalitats i base jurídica del tractament
En compliment del reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, sobre protecció de les persones físiques sobre tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes, i de la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i garantia de drets digitals, s’adverteix que les dades personals que es donen
en aquest concurs s’incorporaran als sistemes d’informació que siguen prodecents de la
Universitat de València, la Fundación ONCE i Inserta Empleo, amb la finalitat de gestionar i
tramitar la sol·licitud de participació en el concurs, d’acord amb la llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
9.3. Procedència de les dades
La Universitat de València, la Fundación ONCE i Inserta Empleo únicament tractaràn les dades
que donen les persones sol·licitants.
9.4. Destinataris de les dades personals
En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en el concurs,
s’adverteix que se cediran les dades estrictament necessàries en els supòsits i per a les finalitats
següents:
- A entitats financeres per al pagament dels imports dels premis.
- Per a la publicació de la resolució sobre la concessió dels premis en el tauler oficial de la
Universitat de València. Addicionalment, a efectes informatius, es podrà posar la resolució en
pàgines web del domini oficial de la Universitat de València, de la Fundación ONCE i d’Inserta
Empleo.
- Per a la publicació dels noms dels beneficiaris, de l’import i de l’objecte del premi 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.

9.5. Termini de conservació de les dades
Les dades es conservaran i, si escau, seran cancel·lades d’acord amb els criteris següents:
- Les dels i les concursants a qui no es concedisquen els premis es conservaran durant els
períodes previstos en la legislació administrativa en garantia del seus drets.
- Les dels i les concursants a qui es concedisquen els premis es conservaran durant tot el període
de duració del concurs, s’incorporaran, si és procedent, als expedients de l’estudiantat i es
conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol altre mèrit
acadèmic relacionat.
9.6. Drets
Les persones qui donen dades de caràcter personal tenen dret a accedir a aquestes dades, a la
seua rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-se a aquest, així com el
dret a la seua portabilitat. Les persones interessades a exercir aquests drets podran fer-ho
enviant un correu l’ectrònic a lopd@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de València, o
a dpd@fundaciononce.es, de la Fundación ONCE i Inserta Empleo, o bé un escrit acompanyat
amb la còpia d’un document d’identitat i, si és el cas, de la documentació acreditativa de la
sol·licitud, al delegat per a la protecció de dades de la Universitat de València.
9.7. 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 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.
9.8. Mesures per a la protecció de la privacitat de la Universitat de València
Les normes de la Universitat de València sobre protecció de la privacitat es poden consultar en
http://links.uv.es/qBf2qd6. Les mesures de protecció de la privacitat de la Fundación ONCE
estan disponiblen en https://www.fundaciononce.es/es/politica-de-privacidad, i les d’Inserta
Empleo en https://www.insertaempleo.es/politica-privacidad.

ANNEX II. MODEL DE SOL·LICITUD
FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN ELS PREMIS D’EMPRENEDORIA
INCLUSIVA
Dades personals
DNI:

Nacionalitat:

Nom:

Cognoms:

Acredita discapacitat:

Telèfon:

Data de naixement:

Adreça electrònica:
Titulació, curs actual i
universitat:
Categoria de premi:
☐ PREMIS CREA

☐ PREMIS ACADEMIA
☐ PREMI STARTUP

Qui presenta aquesta sol·licitud declara:
Que coneix i accepta íntegrament, inclosos els annexos, les bases reguladores dels Premis
d’Emprenedoria Inclusiva.
Data:
Nom i cognoms:
Signatura: ____________________
☐ Declare responsablement que les dades consignades en aquest formulari són certes i em
compromet a aportar els justificants que facen falta per a la seua comprovació quan em
siguen requerides. La falsedat de les dades declarades o de la documentació aportada per
acreditar les circumstàncies determinants dels criteris de valoració comportarà l’anul·lació de
la sol·licitud, sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats d’un altre ordre que es
puguen exigir.
Lopd – Cessió de dades de caràcter personal

Estic d’acord
Les dades personals que s’indiquen en aquest procediment s’incorporaran als sistemes
d’informació de la Universitat de València, de la Fundación ONCE i d’Inserta Empleo que
corresponguen, amb la finalitat de gestionar i tramitar els premis, 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 dades, a la seua
rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-se a aquest, així com el
dret a la seua portabilitat. Les persones interessades a exercir aquests drets poden fer-ho
enviant un correu electrònic a uvempren@uv.es, quan ho facen des d’adreces oficials de la
Universitat de València, o a dpd@fundaciononce.es, de la Fundación ONCE i Inserta Empleo,
o bé un escrit acompanyat amb la còpia del document d’identitat i, si és el cas, de la
documentació acreditativa de la sol·licitud, als delegats per a la protecció de dades de la
Universitat de València (Edifici del Rectorat, Av. de Blasco Ibáñez 13. 46010 València;
lopd@uv.es), de la Fundación ONCE (Carrer de Sebastián Herrera, 15. 28012 Madrid;
dpd@fundaciononce.es) o d’Inserta Empleo (Carrer de Fray Luis de León, 11. 28012 Madrid;
dpd@fundaciononce.es).
Per a més informació sobre el tractament es poden consultar les bases reguladores dels
Premis d’Emprenedoria Inclusiva, de l’Aula d’Emprenedoria per Talent Emprèn, la Fundación
ONCE, l’Associació Inserta Empleo i la Universitat de València.

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 (si és el cas):
Direcció del vídeo o de la
presentació:
Membres del projecte i universitat:

Breu exposició del projecte/idea/empresa, en què es faça ressaltar la proposta de valor:

Exposició sobre la demanda potencial, la necessitat i l’oportunitat: identificació del públic
potencial dels productes/serveis que s’oferisquen; identificació del mercat, de la competència
i de l’oportunitat d’introduir el producte en aquest; justificació de la necessitat de mercat que
satisfà el projecte; aplicabilitat dels resultats, proximitat al mercat i impacte socioeconòmic
que supose.

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 i escalabilitat.

Grau d’innovació i creativitat: creació de nous productes i serveis i 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. Es valorarà de manera positiva que
la iniciativa tinga impacte social i mediambiental i que complisca els objectius de
desenvolupament sostenible (ODS).

ANNEX IV. DADES DEL TFG O DEL TFM
Dades acadèmiques
☐ TREBALL FINAL DE GRAU
Nom del TFG o del TFM:

Data de presentació/defensa:
Director i universitat/entitat
d’adscripció:
Tutor i universitat/entitat
d’adscripció (si n’hi ha):
Resum:

☐ TREBALL FINAL DE MÀSTER

ANNEX V. MODEL PER A PRESENTAR LES DADES DE L’EMPRESA
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):

Localitat:

Província:

Codi postal:

Telèfon:

Adreça electrònica:

DECLARA:
1. Que l’empresa que presenta la sol·licitud s’ha constituït legalment.
2. Que l’empresa que presenta la sol·licitud compleix els requisits establerts en la
convocatòria per optar als premis.
3. Que el signant actua en representació de l’entitat sol·licitant i que per fer-ho disposa del
poder suficient que l’acredita.
4. Que l’entitat està al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
5. Que està en possessió de la documentació acreditativa dels requisits de la convocatòria i
declaracions indicades anteriorment.

