
 

 
 

RESOLUCIÓ DEL VICERECTORAT D’INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE 

VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN LES AJUDES “UVEMPRÉN STARTUP IMPULSA” PER A 

LA CREACIÓ D’UNA XARXA DE PREINCUBADORES DE PROJECTES EMPRENEDORS DE 

L’ESTUDIANTAT A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA EN EL MARC DEL CAMPUS UVEMPRÉN – 

SANTANDER UNIVERSITATS 

El pla director UVemprén és la proposta impulsada pel Vicerectorat d’Innovació i Transferència de la 

Universitat de València per a contribuir a construir una universitat orientada a l’ocupabilitat, compromesa 

amb el progrés de la societat i amb el desenvolupament professional del seu estudiantat, prenent com a 

referència, per a aconseguir aquesta finalitat, entre altres objectius, el de promoure la capacitació i 

l’especialització en emprenedoria de l’estudiantat de la Universitat de València. 

Amb aquesta finalitat, una de les línies d’actuació del vicerectorat és promoure una incubadora universitària 

UVemprén StartUP que proporcione espais i serveis d’assessorament i formació a l’estudiantat de la 

Universitat de València que es plantege desenvolupar un projecte emprenedor en qualsevol àrea de 

coneixement.  

D’altra banda, la Universitat de València i el Banco Santander han subscrit un conveni de col·laboració per 

a impulsar el Campus Emprenedor UVemprén – Santander Universitats, capaç d’atraure i capacitar talent i 

d’ajudar a desenvolupar els projectes empresarials de la comunitat universitària. 

Per a complir els seus objectius comuns, el Campus Emprenedor UVemprén – Santander Universitats 

coordina, a través del Vicerectorat d’Innovació i Transferència, el programa UVemprén StartUP Impulsa, 

que persegueix un doble objectiu: la canalització d’ajudes econòmiques a les facultats i escoles per a la 

creació d’una xarxa de preincubadores d’emprenedoria universitària i permetre al centre impulsar 

programes formatius propis per capacitar l’estudiantat perquè puga generar idees de negoci i projectes 

emprenedors en el context de la seua formació universitària. 

En el marc d’aquesta iniciativa el Vicerectorat d’Innovació i Transferència, fent ús de les atribucions que li 

confereix la resolució de 20 de maig de 2022 de la rectora de la Universitat de València (DOGV del 30 de 

maig 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 la I edició del programa UVemprén StartUP Impulsa dirigit a les facultats i escoles de la Universitat 

de València per a finançar ajudes de fins a 3.000 € per a la creació d’una xarxa de preincubadores 

d’emprenedoria universitària, a la Universitat de València, que permeten als centres impulsar programes 

formatius propis per a capacitar l’estudiantat de qualsevol àrea de coneixement de la Universitat de València 

en la generació i validació de projectes d’emprenedoria de l’estudiantat. 

Segon 

Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen en l’annex I d’aquesta resolució. 

Tercer 

La Universitat de València aporta, per al finançament d’aquestes ajudes, fins a un màxim de 63.000 € amb 

càrrec a l’orgànica 4130059212 i específica 20220005 del pressupost de la Universitat de València de 

l’exercici 2022. 
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Quart 

Aprovar les bases que regulen aquesta convocatòria i que figuren incloses com a annex I d’aquesta 

resolució.  

 

 

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de 

reposició en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, 

o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa 

administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la 

publicació. 

 

 

 

 

 
 
 
  

La vicerectora d’Innovació i Transferència 
(Per delegació de la rectora, DOGV 30/05/2022) 
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ANNEX I 

BASES REGULADORES DE LES AJUDES PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA “UVemprén 

StartUP Impulsa” PER A LA CREACIÓ D’UNA XARXA DE PREINCUBADORAS DE PROJECTES 

EMPRENEDORS DE L’ESTUDIANTAT A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA EN EL MARC DEL CAMPUS 

UVEMPRÉN – SANTANDER UNIVERSITATS. 

1. Objecte  

La vicerectora d’Innovació i Transferència de la Universitat de València convoca la I edició del programa 

“UVemprén StartUP Impulsa” dirigit a les facultats i escoles de la Universitat de València per a finançar 

ajudes de fins a 3.000€ per a la creació d’una xarxa de preincubadores d’emprenedoria universitària de la 

Universitat de València, que permeten als centres impulsar programes formatius propis per a capacitar 

l’estudiantat, de qualsevol àrea de coneixement de la Universitat de València, en la generació i validació de 

projectes d’emprenedoria. 

La Universitat de València aporta, per al finançament d’aquestes ajudes, fins a un màxim de 63.000 € amb 

càrrec a l’orgànica 4130059212 i específica 20220005 del pressupost de la Universitat de València de 

l’exercici 2022. 

D’altra banda, mitjançant aquestes ajudes es poden cofinançar les despeses corrents i l’equipament 

necessaris per a cobrir els costos de creació o, si convé, consolidació de les preincubadores existents, així 

com aquells derivats del desenvolupament de les seues activitats.  

2. Requisits, sol·licituds i termini 

Poden sol·licitar aquestes ajudes les persones que ocupen el deganat o la direcció de les facultats, l’Escola 

Tècnica Superior d’Enginyeria i l’Escola de Doctorat de la Universitat de València. 

2.1 Formalització de la sol·licitud 

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud, preferentment, a través d’una instància general 

habilitada en la seu electrònica de la Universitat de València, dirigida a la Unitat d’Emprenedoria 

(UVemprén) a través del tràmit “UVemprén Impulsa”.  

Abans d’iniciar el tràmit d’instància general, les persones interessades han d’emplenar un formulari en línia 

que està disponible en la web del programa (https://www.uv.es/uv-empren/ca/programes-

uvempren/uvempren-startup/impulsa/convocatoria/2022.html) i que compta amb les seccions 

següents: 

1. Sol·licitud (Annex II): es tracta d’un formulari en línia que consta d’una secció de dades sobre el 

projecte de creació de la preincubadora, com ara la denominació prevista i la designació 

provisional d’una persona com a representant d’emprenedoria del centre. 

2. Programa formatiu proposat (Annex III): es tracta d’una secció en la qual es fa la descripció del 

programa formatiu i l’ús de les ajudes segons els conceptes finançables a què fa referència el punt 

3.3 d’aquesta convocatòria: els objectius del projecte, les accions dissenyades per a la seua 

consecució, així com una proposta de pressupost i, si escau, dels recursos externs amb els quals 

es compta. 
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Després d’emplenar el formulari, les persones interessades han de descarregar el document de sol·licitud 

en format PDF (annex II) que hauran de signar i aportar en el procés de sol·licitud mitjançant la seu 

electrònica de la Universitat de València. 

La sol·licitud (vegeu annex II) també es pot presentar en les oficines de registre de la Universitat de València 

o en qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. S’hi ha d’adjuntar l’annex III. Tots dos annexos, així 

com el procediment de sol·licitud d’aquest programa, estan també disponibles en la pàgina web 

https://www.uv.es/uv-empren/ca/programes-uvempren/uvempren-startup/impulsa/convocatoria/2022.html 

En aquest cas, els annexos II i III han de dirigir-se a: 

Universitat de València 
Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) 
Amadeu de Savoia número 4, baix 
46010 València 

Només s’accepta una sol·licitud per centre.  

2.2. Termini 

El termini de presentació  de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el tauler oficial d’anuncis de la 

Universitat de València (https://webges.uv.es/uvtaeweb/) i finalitza el 28 de febrer de 2023. Se’n farà difusió 

en la web d’UVemprén  (https://www.uv.es/uv-empren/ca/programes-uvempren/uvempren-

startup/impulsa/convocatoria/2022.html) 

Si la documentació aportada és incompleta, en compliment de l’article 68 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre 

de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es requerirà al sol·licitant perquè, en 

el termini de deu dies hàbils, complete la documentació o n’esmene les deficiències amb l’advertiment que, 

si no ho fa, implicarà el desistiment de la sol·licitud. 

Són motius d’exclusió la falta de signatura en les sol·licituds, així com la falta d’algun dels documents 

previstos en aquest apartat, la presentació fora del termini establert i no complir algun dels requisits 

necessaris per a concórrer a l’ajuda. 

La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

3. Característiques del programa 

La present convocatòria pretén avançar en la consecució dels objectius que es promouen des del 

Vicerectorat d’Innovació i Transferència de la Universitat de València, per tal de difondre l’esperit 

emprenedor entre l’estudiantat de totes les branques de coneixement: Educació, Humanitats, Ciències, 

Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques i Enginyeries. 

En concret, la creació d’empreses passa per diferents etapes, entre les quals hi ha la preincubació, la 

incubació i l’acceleració. S’entén com a preincubació aquella fase en la qual capacita en competències 

emprenedores a l'estudiantat, s’explora i s’avalua la idea de negoci i se determina la manera més adequada 

de posar-la en funcionament. En aquest sentit, es persegueix que una preincubadora d'emprenedoria 

facilite suport a l'estudiantat emprenedor, oferint un ecosistema en el seu centre en el que desenvolupar i 

provar les seues idees de negoci o projectes emprenedors. En etapes posteriors s'establirà un pla de negoci 
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per a llançar-lo al mercat (incubació) i, una vegada constituïda l'empresa, s'establiran accions específiques 

per a impulsar per al seu creixement (acceleració). 

A l'efecte d'aquest programa, les preincubadoras d'emprenedoria es conceben com a espais dedicats a 

l'assessorament, mentoria, formació i a altres activitats complementàries que es determinen necessàries 

per a impulsar els projectes emprenedors promoguts per l'estudiantat del seu centre. 

Els objectius específics del programa són: 

1) Constitució de la preincubadora del centre i generació d’una oferta pròpia de serveis i activitats 

complementàries per a donar suport als projectes emprenedors de l’estudiantat del centre. 

2) Constitució de la xarxa de preincubadores de la Universitat de València en el marc del programa 

UVemprén StartUP i proposta anual de serveis i programes conjunts. 

3.1. Constitució d’una preincubadora del centre 

En el context de la xarxa de preincubadores de projectes emprenedors de la Universitat de València,  les 

línies prioritàries d’actuació d’aquesta convocatòria estan dirigides donar suport econòmic a les facultats i 

escoles de la Universitat que voluntariament desitgen participar-hi, per tal de constituir una preincubadora 

al seu centre que facilite espais i permeta desenvolupar projectes i iniciatives amb l’objectiu que l’estudiantat 

puga formar-se en una competència clau, transversal a qualsevol titulació de la Universitat de València, i 

que denominem “iniciativa i esperit emprenedor innovador”.  

Aquesta competència implica tenir les habilitats necessàries per a convertir les idees en actes, com la 

creativitat o les capacitats per a treballar en equip, assumir riscos de manera responsable i planificar i 

gestionar projectes innovadors.  

Els espais assignats a les activitats de la preincubadora no han de ser exclusius i poden ser compatibles 

amb altres activitats i serveis del centre. A l’hora de seleccionar els espais més adequats o de dissenyar 

els projectes formatius associats a la preincubadora, els equips directius dels centres interessats en aquesta 

iniciativa poden sol·licitar el suport tècnic del personal de la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) mitjançant 

un correu electrònic dirigit a uvempren@uv.es  

Així doncs, un primer resultat esperat és que els equips directius dels centres presenten a l’òrgan instructor 

de la convocatòria, en finalitzar el període d’execució del projecte, un document de constitució de la 

preincubadora de la facultat o escola que, com a mínim, descriga les següents dades a fi de documentar 

l’inventari de recursos disponibles en la Xarxa de Preincubadores de la Universitat de València. 

Document de constitució de la preincubadora: 

- Denominació de la preincubadora. 

- Localització i descripció de l’espai que el centre assigna com a ubicació de la preincubadora (ubicació, 

m² disponibles, accés a wifi i altres serveis, calendari i disponibilitat de l’espai per a l’estudiantat: ús 

exclusiu o compartit amb altres activitats del centre…), forma d’accés a l’espai i qualsevol altra 

característica que es considere oportú assenyalar. 

- Responsable d’emprenedoria del centre amb les funcions d’impulsar un programa d’activitats propi per 

a activar la formació i el desenvolupament dels projectes emprenedors de l’estudiantat del centre i de 

coordinar-se amb el Vicerectorat d’Innovació i Transferència, a través d’UVemprén, per a canalitzar 
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cap a la preincubadora del seu centre tots serveis institucionals i l’oferta de beques i ajudes 

d’emprenedoria de la UV. 

- Objectius i resultats esperats. 

- Carta d’adhesió de la preincubadora a la Xarxa de Preincubadores de la UV segons model que es 

proporcionarà a les facultats i centres beneficiaris de les ajudes d’aquest programa. 

 

Un segon resultat esperat és l’ús de part d’aquestes ajudes per a la convocatòria d’una oferta formativa 

complementària del centre que permeta a l’estudiantat l’ús dels espais de la preincubadora i impulsen la 

generació d’idees de negoci i projectes emprenedors. 

Tant per a l’elaboració, gestió, tramitació com per al desenvolupament d’aquesta oferta formativa 

complementària del centre i per a l’elaboració del document de constitució de la preincubadora, l’equip 

directiu del centre pot comptar amb el suport tècnic de la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén), que pot 

sol·licitar-se en el correu electrònic uvempren@uv.es  

3.2. Constitució de la Xarxa de Preincubadores de la Universitat de València en el marc del programa 

UVemprén StartUP 

Des del Vicerectorat d’Innovació i Transferència s’impulsa la incubadora universitària UVemprén StartUP, 

que proporciona serveis d’assessorament i formació dirigits a les startups de l’estudiantat de la UV per 

atendre l’etapa inicial de concepció del negoci i contribuir a la creació d’empreses. 

Els objectius d’aquest programa són col·laborar amb els centres per a contribuir a:  

1) Convertir coneixement en productes o serveis.  

2) Impulsar l’emprenedoria per a millorar l’ocupabilitat de l’estudiantat i de les persones diplomades de la 

UV. 

3) Atraure talent i generar una imatge de marca socialment responsable. 

Amb aquesta finalitat, persegueix oferir una sèrie de serveis que faciliten l’accés de l’estudiantat 

emprenedor a: 

- Espais compartits. 

- Assistència empresarial i accés al capital. 

- Consultoria d’experts i expertes. 

- Contacte amb la comunitat acadèmica. 

- Accés a bibliografia i publicacions d’avantguarda, a laboratoris i equips, tallers, R+D relacionada amb 

la incubació i la transferència de tecnologia. 

- Educació i capacitació en emprenedoria dels equips. 

- Activitats socials. 

Una de les accions que permetrà l’escalat d’aquests serveis institucionals passa per constituir una xarxa de 

preincubadores de la Universitat de València que permeta:  

- Integrar les activitats de suport a la formació en emprenedoria que actualment realitzen els centres en 

un marc comú que en facilite la coordinació, l’aprenentatge i la millora. 

- Impulsar nous programes que permeten generar idees de negoci i projectes emprenedors vinculats a 

les facultats i escoles. 
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- Millorar la visibilitat institucional als projectes de la xarxa. 

- Optimitzar els recursos disponibles al campus. 

El Vicerectorat d’Innovació i Transferència constituirà la Xarxa de Preincubadores de la Universitat de 

València, de la qual formaran part aquelles que es creen com a resultat d’aquesta convocatòria sota el 

paraigua de la incubadora UVemprén StartUP i totes les estructures i els serveis institucionals de suport de 

l’emprenedoria de l’estudiantat de la Universitat de València. 

La Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) donarà visibilitat a les activitats de la Xarxa de Preincubadores  de 

la Universitat de València a través de la pàgina web de la incubadora UVemprén StartUP. 

3.3. Dotació i conceptes que poden ser finançats  

Es concedeixen ajudes per un import màxim de 3.000 € per preincubadora seleccionada per a finançar els 

costos de creació de la preincubadora i els projectes d’innovació en emprenedoria universitària relacionats.  

La Universitat de València aporta, per al finançament d’aquestes ajudes, fins a un màxim de 63.000 € amb 

càrrec a l’específica 20220005 del pressupost de la Universitat de València. El crèdit no assignat, una 

vegada concedides les ajudes, es destinarà a sufragar les despeses de consolidació de les preincubadores 

existents i a organitzar esdeveniments de la Xarxa de Preincubadores de la Universitat de València a través 

del programa de la incubadora universitària UVemprén StartUP. Aquestes ajudes estan condicionades a la 

viabilitat pressupostària de la Universitat de València. 

La Universitat de València concedirà de manera directa una ajuda de 3.000 € a les facultats o escoles que 

ho sol·liciten i que haurà de destinar-se als tipus de despeses següents:  

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria es concedeixen per a cobrir les despeses de creació o 

consolidació de les preincubadores, així com aquells derivats del desenvolupament de les seues activitats. 

L’ajuda podrà aplicar-se als conceptes que segueixen, sempre que se’n justifique l’aplicació al foment de 

l’emprenedoria en el centre: 

1) Costos d’equipament, entre els quals s’inclouen: 

a) Mobiliari (taules, cadires, pissarres, taulers de notes…). 

b) Equipament informàtic (ordinadors, teclats, projectors, altaveus, càmera web, altres perifèrics 

d’ordinador…). 

c) Impressores o escàners, dedicats exclusivament a la preincubadora. 

2) Despeses en material fungible, entre els quals s’inclouen: 

a) Material bàsic d’oficina (bolígrafs, folis, cartolines, retoladors i marcadors, tisores, grapadores, 

organitzadors o carpetes). 

b) Complements per a pissarres o taulers de notes (retoladors, esborranys, xinxetes, notes 

adhesives). 

c) Cartutxos per a impressora. 

3) Costos de difusió i comunicació de la preincubadora i les seues activitats: 

a) Identitat gràfica i aplicacions per a la senyalització i promoció de la preincubadora, i per a la 

comunicació i difusió de les seues activitats. 

4) Serveis externs per al desenvolupament o posicionament de l’emprenedoria en l’àmbit específic de 

cada facultat. S’inclouen: 

a) Serveis de formació. 
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b) Serveis d’assessorament. 

No són susceptibles d’ajuda les despeses directes de personal, viatges i dietes, excepte les retribucions al 

personal docent i investigador de la Universitat per la prestació de serveis formatius a la preincubadora, 

segons el que es preveu en el Reglament d’execució pressupostària de la Universitat de València. 

Tant a l’espai destinat a la preincubadora com en tots els formats i aplicacions s’inclouran els logotips de la 

Universitat de València, el de la incubadora UVemprén StartUP i el del Santander Universitats com a entitat 

finançadora de les ajudes.   

El Vicerectorat d’Innovació i Transferència posarà a la disposició de les persones beneficiàries una línia 

específica de crèdit per l’import concedit que serà gestionat pel centre.  

 

4. Òrgan instructor i òrgan d’avaluació 

4.1. Òrgan instructor de la convocatòria 

L’òrgan instructor d’aquesta convocatòria és la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén), que realitzarà les 

actuacions procedents per a determinar, conèixer i comprovar les dades a partir de les quals s’ha de 

pronunciar la resolució. 

Les comunicacions de totes les actuacions en el procediment es realitzaran, sempre que resulte 

tècnicament possible, a través dels mitjans electrònics que s’estableixen en aquesta resolució, excepte 

aquelles per a les quals es dispose de manera específica d’un mitjà diferent o es considere convenient i 

justificat per circumstàncies concurrents. L’adreça electrònica disponible és uvempren@uv.es.  

4.2. Òrgan d’avaluació 

La comissió d’avaluació de les ajudes està formada per les persones següents:  

• La persona encarregada de la direcció de la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) o persona en qui 

delegue.  

• Un professor o professora especialista en emprenedoria a proposta de la vicerectora d’Innovació 

i Transferència. 

• Una persona de la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén). 

4.3. Criteris de valoració  

Les ajudes es concedeixen mitjançant el procediment de concurrència competitiva, prèvia comprovació dels 

requisits exigits en la convocatòria i l’adequació de la sol·licitud sobre la base dels criteris següents: 

a) Viabilitat dels objectius i de la proposta (50 punts): en aquest apartat es valora l’adhesió del centre i 

l’adequació de la sol·licitud als objectius de la Xarxa de Preincubadores  de la Universitat de València 

descrits en el punt 3.2 d’aquesta convocatòria. 

b) Impacte previst (50 punts): en aquest apartat es valora la previsió de posar en marxa els serveis de la 

preincubadora i generar una oferta formativa pròpia per a impulsar les activitats d’emprenedoria del 

centre que tinga en compte les seues titulacions abans del 31 de desembre de 2023. 
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5. Resolució 

El procediment de concessió de les ajudes es realitza mitjançant la concessió, de manera directa, d’una 

ajuda de fins a 3.000 € a totes les sol·licituds que complisquen els requisits d’aquesta convocatòria superen 

els 50 punts en la valoració de la seua sol·licitud. 

Vista la proposta de resolució de la comissió d’avaluació l’òrgan convocant dictarà resolució, la qual es 

publicarà, a efecte de notificació, en el tauler oficial de la Universitat de València 

(https://webges.uv.es/uvtaeweb]. A més, se li donarà difusió en la pàgina web d’UVemprén, inclosos els 

enllaços a la publicació del tauler oficial. Aquesta resolució es comunicarà a les persones beneficiàries de 

les ajudes perquè, en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la recepció de la 

notificació, presenten acceptació expressa de l’ajuda.  

La resolució de les ajudes contindrà la puntuació assignada per la comissió avaluadora a cadascuna de les 

sol·licituds en cadascun dels criteris d’avaluació establerts en aquesta convocatòria.  

El termini màxim per a resoldre i notificar les ajudes és de sis mesos comptats a partir de l’endemà de la 

publicació de la convocatòria en el tauler oficial d’anuncis de la UV. 

Les renúncies que puguen produir-se incrementaran el crèdit a la disposició de la consolidació i promoció 

de les activitats de la Xarxa de Preincubadores de la Universitat de València, prevista en l’apartat 3.3 

d’aquesta convocatòria. 

La convocatòria es pot declarar deserta si cap sol·licitud aconsegueix la puntuació mínima de 50 punts. 

L’incompliment de les condicions exigides en aquestes bases suposa la revocació de l’ajuda si aquesta ja 

s’ha concedit i el reintegrament, si s’escau, de les quantitats indegudament gastades. 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de 

reposició en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, 

o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa 

administrativa  de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la 

seua publicació. 

6. Obligacions de les persones beneficiàries  

Les persones beneficiàries de les ajudes tenen les obligacions generals que segueixen: 

La gestió econòmica d’aquestes ajudes correspon als serveis economicoadministratius de la facultat o 

escola beneficiària d’aquestes ajudes. 

Una vegada notificats els resultats de la resolució definitiva, s’haurà d’acceptar l’ajuda mitjançant un correu 

electrònic enviat a l’adreça uvempren@uv.es en el termini de 5 dies. 

Mantenir informada la Unitat d’Emprenedoria de qualsevol incidència o circumstància que afecte el 

desenvolupament correcte de l’execució del projecte per a recaptar-ne el suport necessari. 

A més, estan obligades a justificar les ajudes segons les normes establertes en la base 7. 

Així mateix, s’estableixen les obligacions específiques següents: 

6.1 Incorporar a la web del centre una pàgina informativa sobre els serveis i activitats de la preincubadora 

per a la qual cosa es podrà, entre altres, l’assessorament de la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén). 
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6.2 Qualsevol modificació del projecte concedit haurà de ser autoritzada per l’òrgan instructor, sense 

que això supose un augment de la dotació concedida. 

6.3 La posada en marxa de les activitats de la incubadora requereix que el centre acredite 

adequadament la constitució de la preincubadora i caldrà comunicar-ho amb antelació suficient a la 

Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) perquè en faça la difusió adequada en els diferents canals 

institucionals de comunicació. Per a això, s’haurà d’emplenar  un formulari al qual es pot accedir a 

través de l’enllaç següent: https://www.uv.es/uv-empren/ca/aules-emprenedoria/uvempren-

aules/formulari-difusio-activitats.html     

6.4 En les publicacions i el material generats amb fons de la present convocatòria, caldrà fer referència 

expressa del finançament rebut de la Universitat de València a través de la Unitat d’Emprenedoria 

(UVemprén), així com de Santander Universitats, inclosos els logotips, que seran facilitats per 

UVemprén. Tot això, sense perjudici que en l’espai destinat a la preincubadora i en tots els formats 

i aplicacions s’incloguen els logotips de la Universitat de València, la incubadora UVemprén StartUP 

i Santander Universitats com a entitat finançadora de les ajudes. 

7. Justificació de les ajudes 

La justificació ha d’incloure: 

- Memòria econòmica, acompanyada d’una relació de les despeses i les seues respectives factures. Els 

documents que s’han d’emplenar estaran penjats en la pàgina web d’UVemprén. La data límit per a la 

presentació de la justificació de les ajudes és el dia 31 de gener de 2023. 

- Memòria tècnica descriptiva dels objectius de la preincubadora, els serveis i activitats posats en marxa 

durant el període i els resultats aconseguits. 

En qualsevol cas, aquesta documentació ha de remetre’s a l’organ instructor d’aquestes ajudes, per correu 

electrònic, a l’adreça uvempren@uv.es.  

L’incompliment sense justificació de qualsevol de les obligacions de la convocatòria o de la finalitat 

d’aquesta pot comportar la revocació total o parcial de l’ajuda pel Vicerectorat d’Innovació i Transferència, 

i la reclamació de les quantitats percebudes. 

8. Devolució de les ajudes 

En el cas de no haver utilitzat la totalitat o part de l’ajuda, s’haurà de fer el reintegrament de la quantitat 

total o pendent, segons del cas. Si no es justifica l’ús de l’ajuda, caldrà fer-ne la devolució, sense que, en 

cap cas, es puga generar un romanent en el pressupost del centre. 

Aquests fons passaran a formar part del crèdit disponible per a sufragar les despeses de consolidació de 

les preincubadores existents i organització d’esdeveniments de la Xarxa de Preincubadores de la 

Universitat de València a través del programa de la incubadora universitària UVemprén StartUP. 

9. Compatibilitat 

Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol altra mena de premi o ajuda pública o privada. 

10. Legislació aplicable 

Tot allò no previst per la convocatòria haurà d’interpretar-se segons la legislació aplicable a les ajudes i 

altres aportacions dineràries sense contraprestació realitzades pels ens pertanyents al sector públic de la 

Id: UV-REDFirma-2541271 Cod. Verificació: 530G98SH89Z3MD42

URL Verif: http://entreu.uv.es/



 

 
 

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. 

11. Dades de caràcter personal 

11.1. Dades del responsable 

Universitat de València Estudi General  
CIF: Q4618001D 
Av. Blasco Ibáñez, 13 
46010 València 
lopd@uv.es 

11.2. 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, 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 les ajudes de conformitat amb el que 

s’estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

11.3. Procedència de les dades 

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

11.4. Destinataris de les dades personals 

En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en el programa, s’informa 

que 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 concedides. 

• Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València. 

Addicionalment, a efectes informatius, pot informar-se de la resolució en pàgines web allotjades 

sota el domini oficial de la Universitat de València. 

• Publicació de les persones beneficiàries, import i objecte de l’ajuda en el portal de transparència 

de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment del que 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 ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

11.5. Termini de conservació de les dades 

Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d’acord amb els criteris següents: 

A. Quant a les persones concurrents a les quals no es concedisca l’ajuda, les dades es conservaran durant 

els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents. 

B. Quant a les persones concurrents a les quals es concedisca l’ajuda, les dades es conservaran durant tot 

el període vinculat a la gestió del programa, s’incorporaran si escau a l’expedient de les persones 
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beneficiàries i es conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol altre 

mèrit acadèmic relacionat. 

11.6 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, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al 

tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus 

drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a uvempren@uv.es 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, dirigit al delegat de Protecció de Dades de la 

Universitat de València. 

11.7. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control 

La Universitat de València, les seues fundacions així com les 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’autoritat de control competent. 

11.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València 

Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qbf2qd6 
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ANNEX II: SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA IMPULSA 

 

Nom i cognoms de la persona sol·licitant: 

 

DNI 

 

Centre en el que se situarà la preincubadora: 

 

Denominació de la preincubadora: 

 

Designació de la persona representant d'emprenedoria del centre: 

Data: 

 

 

 

Signatura: ____________________ 

Declare responsablement que les dades consignades en aquest formulari són certes i em compromet a aportar-ne 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 siguen procedents, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el programa, de conformitat amb 
el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Tota persona pot exercitar els seus drets sobre la protecció de dades en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint un 
correu electrònic a uvempren@uv.es, amb indicació de les seues dades identificatives i del 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, 
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. 

 

UNITAT D’EMPRENEDORIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UVemprén) 

C/ Amadeu de Savoia, 4, planta baixa. 46010 VALÈNCIA 
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ANNEX II: PROGRAMA FORMATIU | CONVOCATÒRIA IMPULSA 
 

Objectius del projecte: 

 

Accions dissenyades per a la seua consecució: 

 

Descripció del programa formatiu: 

 

Descripció de l'ús de les ajudes: 

 

Altres recursos externs a la convocatòria amb els quals es compta: 

 

Data: 

 

 

 

Signatura: ____________________ 

Declare responsablement que les dades consignades en aquest formulari són certes i em compromet a aportar-ne 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 siguen procedents, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el programa, de conformitat amb 
el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Tota persona pot exercitar els seus drets sobre la protecció de dades en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint un 
correu electrònic a uvempren@uv.es, amb indicació de les seues dades identificatives i del 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, 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. 

 
UNITAT D’EMPRENEDORIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UVemprén) 

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