RESOLUCIÓ DE 15 DE MAIG DE 2020, DE LA VICERECTORA D’OCUPACIÓ I PROGRAMES
FORMATIUS PER LA QUAL ES CONVOCA I S’APROVEN LES BASES QUE EL REGULEN LES AJUDES
PER A LA MATRÍCULA UVEMPRÉN CAMPUS, DEL CAMPUS EMPRENEDOR UVEMPRÉN SANTANDER UNIVERSITATS PER A L’ESTUDIANTAT INSCRIT AL TÍTOL PROPI DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA D’EXPERT UNIVERSITARI EN “STARTUP MANAGEMENT” , 1ª
EDICIÓ.
El pla director UVemprén és la proposta impulsada pel Vicerectorat d’Ocupació i Programes
Formatius de la Universitat de València per a contribuir a construir una universitat orientada a
l’ocupabilitat i compromesa amb el progrés de la societat i el desenvolupament professional del
seu estudiantat, que té com a referencia per a assolir aquestes finalitats, entre altres objectius,
el de promoure l’especialització del campus amb iniciatives d’emprenedoria en innovació social,
ciències de la salut, ciències-tecnologia-enginyeries-matemàtiques (CTEM) i sostenibilitat, que
prioritzen de forma transversal els programes d’intraemprenedoria, innovació acadèmica i
emprenedoria inclusiva, femenina i rural en economia circular i del bé comú, en educació en arts
i en humanitats.
Amb aquesta finalitat, una de les línies d’actuació d’UVemprén és promoure relacions i aliances
de caràcter local, autonòmic, nacional o internacional amb altres elements del sistema
d’innovació. En aquest sentit, la Universitat de València i el Banco de Santander han subscrit un
conveni de col·laboració per a impulsar el Campus Emprenedor UVemprén - Santander
Universitats per atraure i capacitar el talent i ajudar a desenvolupar els projectes empresarials
de la comunitat universitària.
Un dels resultats d’aquesta col·laboració és el títol propi d’expert universitari en “Startup
Management”, fruit d’un projecte d’innovació docent del programa UVemprén – Aprèn, el qual
té l’objectiu d’impulsar l’emprenedoria en les àrees de ciències de la salut i de ciènciestecnologia-enginyeries-matemàtiques (CTEM) per a idees de negoci/projectes empresarials amb
perfil tecnològic o científic. Aquest programa, pensat per treballar en aquestes idees de negoci,
està dirigit als alumnes emprenedors per donar-los una ajuda per a millorar els seus projectes i
augmentar la seua qualitat.
Per complir els seus objectius el Campus Emprenedor UVemprén - Santander Universitats, a
través del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, convoca ajudes de matrícula per a la
realització del títol propi de la Universitat de València d’Expert Universitari en “Startup
Managment” per a estudiants de ciències de la salut o ciències-tecnologia-enginyeriesmatemàtiques (CTEM) a qui els quede menys d’un 10% d’assignatures per a obtenir el títol de
grau o per a titulats de grau o de màster que desitgen donar un salt en la seua carrera
professional a través de la direcció d’empreses emergents més avançada.
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, 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 competències en
els vicerectors, les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans de la Universitat,
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RESOL
1. Convocar ajudes de matrícula UVemprén Campus, del Campus Emprenedor UVemprén Santander Universitats, per a l’estudiantat inscrit a la 1ª edidicó del títol propi de la Universitat
de València d’Expert Universitari en Startup Management.
2. El concurs es regeix per les bases dels annexos I i II.
3. El pressupost total màxim autoritzat per aquesta convocatòria és de 18.000 euros per a vint
beques de 900 euros per alumne, per al pagament de la matrícula i prové del codi orgànic
4130059212 i específica 20200005, del pressupost de la Universitat de València per a l’any 2020.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat dins del termini d’un mes a partir de l’endemà
de la seua notificació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels òrgans
de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana dins del termini de dos
mesos a partir de l’endemà de la seua notificació.
La Vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius
(per delegació de la rectora, DOGV de 27 de juny de 2019)

MARIA ADELA| Fecha:
2020.07.15
VALERO|
ALEIXANDRE 10:03:06 +02'00'
M. Adela Valero Aleixandre

València, 15 de maig de 2020
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ANNEX I
BASES REGULADORES DE LES AJUDES DE MATRÍCULA UVEMPRÉN CAMPUS, DEL CAMPUS
EMPRENEDOR UVEMPRÉN - SANTANDER UNIVERSITATS, PER A ESTUDIANTS INSCRITS AL
TÍTOL PROPI DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA D’EXPERT UNIVERSITARI EN “STARTUP
MANAGEMENT”, 1ª EDICIÓ.
BASES
0. ANTECEDENTS
El pla director UVemprén és la proposta impulsada pel Vicerectorat d’Ocupació i Programes
Formatius de la Universitat de València per a contribuir a construir una universitat orientada a
l’ocupabilitat i compromesa amb el progrés de la societat i el desenvolupament professional dels
seus estudiants, que té com a referencia per a assolir aquestes finalitats, entre altres objectius,
el de promoure l’especialització del campus amb iniciatives d’emprenedoria en innovació social,
ciències de la salut, ciències-tecnologia-enginyeries-matemàtiques (CTEM) i sostenibilitat, que
prioritzen de forma transversal els programes d’intraemprenedoria, innovació acadèmica i
emprenedoria inclusiva, femenina i rural en economia circular i del bé comú, en educació en arts
i en humanitats.
Amb aquesta finalitat, una de les línies d’actuació d’UVemprén és promoure relacions i aliances
de caràcter local, autonòmic, nacional o internacional amb altres elements del sistema
d’innovació. En aquest sentit, la Universitat de València i el Banco de Santander han subscrit un
conveni de col·laboració per a impulsar el Campus Emprenedor UVemprén - Santander
Universitats per atraure i capacitar el talent i ajudar a desenvolupar els projectes empresarials
de la comunitat universitària.
Un dels resultats d’aquesta col·laboració és el títol propi d’expert universitari en “Startup
Management”, fruit d’un projecte d’innovació docent del programa UVemprén – Aprèn, el qual
té l’objectiu d’impulsar l’emprenedoria en les àrees de ciències de la salut i de ciènciestecnologia-enginyeries-matemàtiques (CTEM) per a idees de negoci/projectes empresarials amb
perfil tecnològic o científic. Aquest programa, pensat per treballar en aquestes idees de negoci,
està dirigit als alumnes emprenedors per donar-los una ajuda per a millorar els seus projectes i
augmentar la seua qualitat.
1. OBJECTE
Entre les actuacions realitzades pel Campus Emprenedor UVemprén - Santander Universitats, es
convoquen vint beques per a estudiants que realitzen els estudis dirigits a l’obtenció del Títol
propi de la Universitat de València d’Expert Universitari en Startup Management 1ª edició del
curs 2020-2021.
La finalitat d’aquestes beques és oferir als estudiants de la Universitat de València un programa
avantguardista de suport a emprenedors i projectes empresarials, on s’impulsen les idees de
negoci amb les últimes tendències de la direcció empresarial aplicades a les empreses
emergents.
2. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió serà el règim de concurrència competitiva d’acord amb la secció
primera del capítol segon de la llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions.
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La resolució sobre la concessió es dictarà en el termini màxim de sis mesos després de la
publicació de la convocatòria del concurs en el DOGV, segons estableix l’article 25 de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. DESTINATARIS
Es poden presentar a aquesta convocatòria les persones graduades i els estudiants a qui els
quede menys d’un 10% d’assignatures per a obtenir el títol de grau, amb la condició d’obtenir el
títol en el mateix any acadèmic en les branques d’ensenyament següents:
- Ciències de la salut
- Enginyeria i arquitectura
- Ciències
A més, per poder obtenir el títol propi i, per tant a les beques, és requisit imprescindible tenir
una idea de negoci sobre la qual treballar, independentment del seu grau de maduresa.
En tots els casos els interessats hauran de matricular-se en els estudis del títol propi de la
Universitat de València d’expert universitari en Startup Management per al curs 2020-2021.
4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà del dia de la publicació de
l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), i es tancarà
el 15 de setembre de 2020.
Les sol·licituds per a les ajudes de matrícula es presentaran mitjançant el formulari de
preinscripció al títol propi d’Expert Universitari en Startup Management, 1ª edició (CODI
20113370),
disponible
en
la
direcció
següent:
http://postgrado.adeituv.es/es/cursos/direccion_y_gestion_empresarial1/20113370/datos_generales.htm.
Una vegada preinscrit al títol, el personal del Departament de Postgrau de la Fundació
Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT) es posarà en contacte amb la persona
sol·licitant per demanar-li que presente a través d’ENTREU una instància general
(https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp?idtramite=EXPSOLP2U) dirigida a la Unitat
d’Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit “Beca Expert Universitari en Startup
Management” la documentació següent:
•
•
•

Imprès de sol·licitud (annex II).
Arxiu PDF amb la idea de projecte presentat per a l’admissió al títol.
En el cas de persones amb discapacitat, hauran d’aportar el document acreditatiu.

No s’admetrà la documentació que no haja sol·licitat l’equip de postgrau de la Fundació
Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT).
5. AJUDES
Les ajudes consisteixen en 900 € per al pagament de la matrícula del curs 2020-2021 en els
estudis del títol propi de la Universitat de València d’Expert Universitari en Startup Management
1ª edició.
S’atorgaran a un màxim de vint estudiants i s’abonaran a cada persona beneficiària en el compte
que indiquen.
2

6. OBLIGACIONS DE L’ESTUDIANTAT, JUSTIFICACIÓ I COMPATIBILITAT
Les persones beneficiàries tenen l’obligació d’utilitzar l’ajuda per al pagament de la matrícula
del títol propi de la Universitat de València d’Expert Universitari en Startup Management, 1ª
edició, així com la de justificar l’aprofitament del curs i la d’obtenir el títol en acabar aquest. Així
mateix, les persones beneficiàries hauran de sotmetre’s a totes les actuacions de comprovació
que amb aquesta finalitat ordene l’òrgan instructor de la convocatòria, i, si escau, reintegrar
l’import rebut mitjançant el procediment de reintegrament.
A fi de justificar les obligacions incloses en aquest apartat, les persones beneficiàries hauran de
remetre còpia del justificant del pagament de matrícula a l’òrgan instructor una vegada realitzat
aquest, seguint les indicacions que s’envien. Una vegada finalitzat el curs hauran d’enviar una
còpia del títol per justificar-ne l’aprofitament.
Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra rebuda amb la mateixa finalitat.
7. ÒRGAN INSTRUCTOR, COMISSIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ
7.1 Per a la instrucció del procediment serà competent la Unitat d’Emprenedoria de la
Universitat de València (UVemprén).
7.2 Les sol·licituds seran avaluades per una comissió que estarà formada pels membres
següents:
- El director de la Unitat d’Emprenedoria la Universitat de València, que la presidirà.
- Les dues codirectores del títol propi objecte de les beques.
- Una persona en representació de Santander Universitats.
La composició de la comissió, amb els noms de les persones que la formen, es publicarà en el
tauler oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es].
7.3 Criteris d’avaluació. Una vegada verificat el compliment dels aspectes formals, els criteris
per a avaluar les sol·licituds són els següents (en una puntuació màxima de 100 punts):
1. Titulació d’accés al títol propi objecte de l’ajuda (màxim de 30 punts):
•
•

Titulació de ciències de la salut o CTEM (ciències-tecnologia-enginyeries-matemàtiques)
de la Universitat de València: 30 punts.
Titulació de ciències de la salut o ciències-tecnologia-enginyeries-matemàtiques (CTEM)
d’altres universitats públiques: 10 punts.

2. Nota mitjana obtinguda en la titulació per la qual s’accedeix al títol propi d’Expert Universitari
en Startup Management.
•
•
•

Nota mitjana de 9 a 10: 10 punts.
Nota mitjana de 7 a 8,9: 6 punts.
Nota mitjana de 5 a 6,9: 4 punts.

3. Avaluació del projecte presentat: 30 punts.
4. Grau de discapacitat igual o superior al 33%: 30 punts.
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La resolució de concessió de les ajudes indicarà la puntuació assignada a les persones
sol·licitants.
8. RESOLUCIÓ
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius dictarà una resolució sobre la concessió de les
ajudes que es publicarà amb efectes de notificació en el tauler oficial de la Universitat de
València [http://tauler.uv.es].
A més, es publicarà, amb els enllaços a la publicació al tauler oficial, en la pàgina web del
programa UVemprén CAMPUS (https://links.uv.es/uvempren/uvempren-campus).
9. PRESSUPOST
El pressupost total màxim autoritzat per aquesta convocatòria és de 18.000 €, que prové del
codi orgànic 4130059212 i específica 20200005, del pressupost de la Universitat de València per
a l’any 2020.
10. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
10.1.- Dades del responsable
Universitat de València Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. de Blasco Ibáñez 13
46010 València
lopd@uv.es
10.2.- 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 quant al tractament de les seues dades
personals i la lliure circulació d’aquestes, així con 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 procediment s’incorporaran als sistemes d’informació de la
Universitat de València que siguen procedents per a gestionar i tramitar la sol·licitud de
participació a la convocatòria, d’acord amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
10.3.- Procedència de les dades
La Universitat de València únicament tractarà les dades que donen els sol·licitants.
10.4.- Destinataris de les dades personals
En el marc de la relació que s’estableix amb la sol·licitud de participar en la convocatòria,
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 de les ajudes.
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- Per a la publicació de la resolució sobre la concessió de les ajudes 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.
- Per a la publicació dels noms de les persones beneficiàries, de l’import i de l’objecte de l’ajuda
en el portal de transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en
compliment de 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 de l’article 20 de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- A Santander Universitats a efectes estadístics.
10.5.- Termini de conservació de les dades
Les dades es conservaran i, si escau, es cancelaran d’acord amb els criteris següents:
A. Les persones sol·licitants a qui no es concedisca l’ajuda, les dades es conservaran durant els
períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels seus drets.
B. Les de les persones sol·licitants a qui es concedisca l’ajuda, les dades es conservaran durant
tot el període vinculat a la gestió de la convocatòria, i, si escau, s’incorporaran a l’expedient de
l’estudiantat i es conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió i de
qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat.
10.6.- 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 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 al Delegat de Protecció de Dades a la Universitat de València.
10.7.- Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
La Universitat de València, les seues fundacions i 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.
10.8.- Normes per a la protecció de la privacitat de la Universitat de València
Les normes de la Universitat de València per a la protecció de la privacitat es poden consultar
en http://links.uv.es/qbf2qd6
11. COMPATIBILITAT
Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol ajuda pública o privada.
12. LEGISLACIÓ APLICABLE
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Tot allò que no prevegen aquestes bases s’interpretarà d’acord amb la legislació aplicable a les
ajudes i altres aportacions dineràries sense contraprestació que donen els ens del 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.
13. RECURSOS
Contra la resolució sobre la concessió de les ajudes es podrà interposar un recurs de reposició
davant del mateix òrgan que l’haja dictat dins del termini d’un mes, comptador a partir de
l’endemà de la seua publicació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels
òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana dins del termini
de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la seua publicació.
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ANNEX II
SOL·LICITUD D'AJUDES DE MATRÍCULA PER A l'ESTUDIANTAT INSCRIT EN EL TÍTOL PROPI DE
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA D'EXPERT UNIVERSITARI “STARTUP MANAGEMENT”, 1a EDICIÓ
DINS DEL PROGRAMA “UVEMPRÉN CAMPUS” DEL “CAMPUS EMPRENEDOR UVEMPRÉN SANTANDER UNIVERSITATS”.
DADES PERSONALS
Nom i cognoms:

DNI:

Direcció postal:
CP:

Població:

Província

País

Telèfon de contacte:
Correu electrònic:

DADES ESPECÍFIQUES
1. Titulació d’accés al títol propi:
2. Universitat on s’ha obtingut el títol:

3. Nota mitjana obtinguda en la titulació d’accés.
Nota mitjana de 9 a 10: 10 punts.
Nota mitjana de 7 a 8’9: 6 punts.
Nota mitjana de 5 a 6’9: 4 punts.
4. Grau de discapacitat igual o superior al 33 %:

Sí:

No:

Declare responsablement que les dades consignades en aquest formulari són certes i em compromet a aportar els
justificants que calga 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.
……………………………….., ……d ……….. de 2020

Lopd:
Les dades personals subministrades en aquest procediment, s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que corresponga amb la finalitat de
gestionar i tramitar la sol·licitud de les ajudes de matrícula, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades de caràcter personal, i la seua rectificació
o supressió, o la limitació del seu tractament, o oposar-se, així com el dret a la potabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant
l'enviament d'un correu electrònic dirigit a: lopd@uv.es, quan ho facen des d'adreces oficials de la Universitat de València; o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia
de document d'identitat i, si fóra necessari, de documentació acreditativa de la sol·licitud dirigida al delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València, Edif.
Rectorat, av. Blasco Ibáñez 13, 46010 València, lopd@uv.es
Per a més informació sobre el tractament, poden consultar les bases reguladores de les ajudes de matrícula: “UV EMPRÉN Campus del Campus emprenedor UV
EMPRÉN Santander Universitats per a l'Estudiantat inscrit en el Títol Propi de la Universitat de València d'Expert Universitari “Startup Management” 1a Edició”

Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) de la Universitat de València
Campus de Blasco Ibáñez - Edifici Rectorat - Av. Blasco Ibáñez, 13. Nivell 5 46010 VALÈNCIA
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