RESOLUCIÓ DE LA VICERECTORA D'OCUPACIÓ I PROGRAMES FORMATIUS PER LA QUAL ES
CONVOQUEN I S'APROVEN LES BASES REGULADORES DEL PROGRAMA “UVEMPRÉN CAMPUS”
DE 480 BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS FORMATIVES D'ESPECIALITZACIÓ EN
EMPRENEDORIA DIRIGIDES A PERSONES TITULADES I A L’ESTUDIANTAT DE GRAU, MÀSTER I
DOCTORAT OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA EN EL MARC DEL CAMPUS UVEMPRÉN –
SANTANDER UNIVERSITATS
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, 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 l'especialització del
campus: iniciatives d'emprenedoria en innovació social, ciències de la salut, STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) i sostenibilitat, prioritzant, de manera transversal, programes
d'intraprenedoria, d'innovació acadèmica i l'emprenedoria inclusiva, femenina, rural, en economia circular i
del bé comú, en educació i en art i humanitats.
Amb aquesta finalitat, una de les línies d'actuació d'UVemprén és promoure relacions i aliances de caràcter
local, autonòmic, nacional o internacional i 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 UVemprén – Santander Universitats” capaç d'atraure i capacitar talent i d'ajudar a desenvolupar
els projectes empresarials de la comunitat universitària.
Un dels resultats d'aquesta col·laboració és el programa UVemprén - CAMPUS que té per objecte
l'especialització en emprenedoria de l'estudiantat i persones diplomades de la Universitat de València. Dins
del programa hi han accions formatives en diferents formats i amb diferents duracions.
La formació de nivell inicial del programa UVemprén Campus està orientada a l'estudiantat de grau, màster
i doctorat oficial de la Universitat de València de qualsevol titulació que estiga interessat en aprendre a
emprendre i que encara no tinga una idea de negoci o projecte desenvolupat. En aquest nivell s'organitzen
cursos en modalitat presencial i online durant el curs acadèmic, per poder facilitar el seu accés a tot
l'estudiantat interessat. Aquests cursos són de curta duració, d'entre quatre i sis hores, a realitzar en una
sola jornada o en dues i abasten conceptes bàsics dins de la cultura de l'emprenedoria.
La formació de nivell intermedi del programa UVemprén Campus està orientada a les persones titulades i
estudiantat de grau, màster i doctorat oficial de la Universitat de València de qualsevol titulació que estiga
interessat en aprendre a emprendre i que tinga una idea de negoci o projecte que vulga millorar i
desenvolupar. Aquest nivell preveu la realització d'un curs per a l'obtenció del certificat en tècniques
d'emprenedoria innovadora dirigit a les persones que estiguen interessades en adquirir de manera pràctica
algunes de les competències i habilitats necessàries per a desenvolupar un projecte innovador, amb el
suport de personal acadèmic i de professionals de reconegut prestigi. Els mòduls d'aquest curs tindran una
metodologia blended de manera que es combinaran les sessions online amb el professorat i les de treball
autònom de les persones participants. Cada mòdul es dividirà en tres parts: una primera sessió explicativa
amb el personal docent, treball autònom on es farà front a un repte i, finalment, sessió de posada en comú
i feedback.
Per al compliment dels seus objectius comuns, el “Campus UVemprén – Santander Universidades”,
convoca, a través del Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius, 480 beques formatives del programa
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UVemprén Campus per a la realització dels diferents cursos de nivell inicial i intermedi dirigits a persones
titulades i a l'estudiantat de grau, màster i doctorat oficial de la Universitat de València per a l'any 2021.
La vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, 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 i les vicerectores,
la secretària general, el gerent i altres òrgans d'aquesta universitat.
RESOL
1. Convocar 480 beques del programa UVemprén Campus en el seu nivell inicial i intermedi, per a la
realització de les activitats formatives que es convocaran durant l'any 2021 i que estan dirigides a les
persones titulades i a l'estudiantat de grau, màster i doctorat oficial de la Universitat de València.
2. Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen en l'annex I.
3. El pressupost total màxim autoritzat per a aquesta convocatòria és de 6.000 € per al pagament de les
despeses derivades de la mateixa i procedeix del codi orgànic 4130059212 i específica 20210005, del
pressupost de la Universitat de València per a l'any 2021.
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició,
davant el mateix òrgan que l'ha dictada, dins del termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació,
o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els 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.
(Per delegació de la rectora, DOGV 18/01/2021)
M. Adela Valero Aleixandre
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ANNEX I
BASES REGULADORES DEL PROGRAMA “UVEMPRÉN CAMPUS” DE 480 BEQUES PER A LA
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS FORMATIVES D'ESPECIALITZACIÓ EN EMPRENEDORIA DIRIGIDES A
PERSONES TITULADES I A L’ESTUDIANTAT DE GRAU, MÀSTER I DOCTORAT OFICIAL DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA EN EL MARC DEL CAMPUS UVEMPRÉN – SANTANDER
UNIVERSITATS
BASES
1. OBJECTE
En el marc de les actuacions realitzades pel Campus UVemprén - Santander Universitats, es convoquen
480 beques del programa UVemprén Campus per a la realització de les activitats formatives dirigides a
persones titulades i a l'estudiantat de grau, màster i doctorat oficial de la Universitat de València per a l'any
2021.
Els cursos objecte d'aquestes ajudes es convocaran al llarg del 2021 i dotaran de beques a l'alumnat que
així ho sol·licite, per a eximir-los del pagament de les despeses associades a aquests.
A causa de la situació sanitària derivada del COVID-19, la modalitat d'impartició és online i es farà ús de la
plataforma d'aula virtual de la Universitat de València. L'assistència als cursos és obligatòria per a superarlos amb aprofitament. La no assistència podrà ser tinguda en compte per a l'admissió a altres cursos
d'aquesta o altres convocatòries del programa UVemprén-CAMPUS.
En finalitzar cadascun dels cursos s'emetrà certificat acreditatiu d'aprofitament emès per l'òrgan convocant
a les persones que hagen assistit a la totalitat de la sessió.
Les activitats formatives incloses en el programa UVemprén CAMPUS per al 2021 per als nivells inicial i
intermedi són els següents:
CURSOS DE NIVELL INICIAL:
2a edició Emprenent en l'Economia del Dònut (4 hores)
1a edició Com convèncer a inversors (4 hores)
1a edició Lean Startup (4 hores)
1a edició Màrqueting online per a llançar la teua idea (4 hores)
1a edició Finances per a persones emprenedores (4 hores)
1a edició Idea la teua empresa social en el marc dels ODS (4 hores)
1a edició Pitching (4 hores)
2a edició Lean Startup (4 hores)
1a edició Motiva equips àgils (6 hores)
2ª edició Com convèncer a inversors (4 hores)
4a edició Emprenedoria Creativa (4 hores)
CURS DE NIVELL INTERMEDI:
2a edició CERTIFICAT EN TÈCNIQUES D'EMPRENEDORIA INNOVADORA (20 hores)
La capacitat de cada curs és d'un màxim de 40 places i es desenvoluparan conforme al calendari publicat
en l'annex III. Aquest calendari pot patir variacions per motius acreditats derivats de la seua organització
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per a assegurar el bon funcionament del programa o per causes derivades de la situació sanitària generada
pel COVID-19.
Per a cadascuna de les activitats formatives s'ofereixen 40 places, per la qual cosa es convoquen un total
de 480 beques per a les 12 activitats formatives que componen el programa UVemprén CAMPUS, que
cobreixen les despeses derivades de la inscripció.
2. PERSONES DESTINATÀRIAS
Poden optar a les 440 beques dels cursos de nivell inicial, qualsevol persona matriculada en qualsevol grau,
màster o doctorat oficial de la Universitat de València durant l'any 2021.
Poden sol·licitar les 40 beques del curs de nivell intermedi, qualsevol persona titulada de la Universitat de
València en els últims cinc cursos acadèmics, així com l'estudiantat matriculat en qualsevol grau, màster o
doctorat oficial de la Universitat de València durant l'any 2021 i que tinguen una idea de negoci o projecte
que vulguen millorar i desenvolupar.
3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
En virtut del que es disposa en l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, així com en l'article 9.2 en
l'Acord 99/2010, de 9 de juny del Consell de Govern de la Universitat de València pel qual s'aprova el
Reglament de la Seu Electrònica (DOGV 24.01.2011) la presentació de sol·licituds i la documentació
corresponent, així com la pràctica de la totalitat de les notificacions administratives es realitzarà
preferentment per via electrònica en els termes previstos en els articles 41 i 43 de la Llei 39/15
Les sol·licituds es presentaran mitjançant el formulari d'inscripció disponible en el següent enllaç:
https://links.uv.es/uvempren/uvempren-campus
a
través
d'una
instància
general
(https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp?idtramite=EXPSOLP2U) dirigida a la Unitat
d'Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit “UVemprén campus 2021” aportant la següent
documentació:
-Annex II: Model de sol·licitud.
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 que es dirigirà a la:
Unitat d'Emprenedoria (UVemprén)
Campus de Blasco Ibáñez
Carrer Amadeu de Savoia, 4
46010 VALÈNCIA
Seran excloses del procés de selecció aquelles sol·licituds que no complisquen amb els requisits esmentats
en aquestes bases, incloguen dades que es demostren ser falsos, no es presenten conformement a
l'especificat o sense tota la documentació exigida.
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El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el
Tauler Oficial de la Universitat de València i finalitzarà una setmana abans de la celebració de cada curs
segons el calendari publicat en l'annex III.
4. ÒRGAN INSTRUCTOR I CRITERIS D'AVALUACIÓ
4.1 Per a la instrucció d'aquest procediment serà competent la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de
València (UVemprén). Les sol·licituds seran avaluades per una comissió formada pel personal de la mateixa
unitat.
4.2 Criteris d'avaluació. Els criteris aplicats per a l'avaluació són els següents, puntuats fins a un màxim de
30 punts per als cursos de nivell inicial, i fins a un màxim de 60 punts, per al curs de nivell intermedi.
Barems comuns als dos nivells (inicial i intermedi):
1. Nota mitjana de l'expedient obtinguda en la titulació cursada durant el curs anterior o, en el cas de
l'alumnat de primer any, nota mitjana de l'expedient de la titulació universitària anterior o nota d'accés a la
Universitat de València sense la fase específica.
•
•
•

Nota mitjana de l'expedient de 9 a 10: 10 punts.
Nota mitjana de l'expedient de 7 a 8’9: 6 punts.
Nota mitjana de l'expedient de 5 a 6’9: 4 punts.

2. Participació en algun dels programes UVemprén https://links.uv.es/uvempren/programes (5 punts per
programa fins a un màxim de 20 punts).
Només per al curs de nivell intermedi:
3. Avaluació del projecte presentat: Fins a 30 punts.
La resolució de les ajudes contindrà la puntuació assignada a les persones sol·licitants. En el cas d'empat
de puntuació, tindrà preferència la sol·licitud que s'haja presentat en primer lloc. En el supòsit de renúncia
per part d'alguna persona beneficiària, es farà la crida de la primera persona de la llista de sol·licitants que
no haja obtingut beca per ordre descendent de puntuació.
5. RESOLUCIÓ
El procediment de concessió de les beques es realitzarà en règim de concurrència competitiva, segons el
que es disposa en l'article 22 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
La vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius resoldrà l'admissió de cada curs i aquesta resolució es
publicarà, amb efectes de notificació, en el Tauló Oficial de la Universitat de València [http://tauler.uv.es].
A més, se li donarà difusió, incloent enllaços a la publicació del Tauló Oficial, en la pàgina web del programa
UVemprén CAMPUS (https://links.uv.es/uvempren/UVempren-campus).
6. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
6.1.- Dades de la Persona Responsable
Universitat de València Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez 13
46010 València
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lopd@uv.es
6.2.- 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 els premis de conformitat amb el que
s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
6.3.- Procedència de les dades
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades per la persona sol·licitant.
6.4.- Destinataris de les dades personals
En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en les beques, s'informa
que se cediran les dades estrictament necessàries en els següents suposats i per a les finalitats següents:
- Publicació de la resolució de concessió en el tauler 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.
6.5.- Termini de conservació de les dades
Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d’acord amb els següents criteris:
A. Quant a les persones concurrents a les quals no s'admeten al curs, les dades es conservaran durant els
períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets de les persones concurrents.
B. Quant a les persones concurrents a les quals s'admeta al curs, 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.
6.6.- 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.
6.7.- 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'autoritat de control competent.
5

6.8.- Polítiques de privacitat de la Universitat de València
Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qBf2qd6
7. Compatibilitat
Aquestes beques són compatibles amb qualsevol altra mena d'ajuda pública o privada per a la mateixa
finalitat.
8. Propietat intel·lectual
La propietat intel·lectual de les idees presentades en aquest programa serà propietat de les persones
participants.
9. LEGISLACIÓ APLICABLE
Tot allò que no preveu aquesta convocatòria s'ha d'interpretar d'acord amb la legislació aplicable a les
ajudes i altres aportacions dineràries sense contraprestació realitzades pels 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.
10. RECURSOS
Contra la resolució de concessió de les ajudes es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant el
mateix òrgan que l'haja dictada, dins del termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de publicar-se, o bé
directament recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa
de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se.
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ANNEX II Model de sol·licitud d'admissió en els Cursos del programa UVemprén-CAMPUS en el marc del
Campus UVemprén – Santander Universidades per al 2021

DADES PERSONALS:
Nom i cognoms:

DNI:

Nacionalitat:

Titulació:

Data de naixement:

Correu electrònic:

Telèfon de contacte:

DADES ESPECÍFIQUES:
1. Nota mitjana de l’expedient obtinguda en la titulació cursada durant el curs anterior o, en el cas de l'alumnat de primer any, nota
mitjana de la titulació universitària anterior o nota d'accés a la Universitat de València sense la fase específica.
De 9 a 10: 10 punts.

De 7 a 8’9: 6 punts.

De 5 a 6’9: 4 punts.

2.Has participat en algun programa UVemprén? En quin?

SOL·LICITUD DEL CURS:
CURSOS DE NIVELL INICIAL:
2a ed Emprenent en l'Economia Del Dònut (4 hores)
1a ed Com convèncer a inversors (4 hores)
1a ed Lean Startup (4 hores)
1a ed Màrqueting online per a llançar la teua idea (4 hores)
1a ed Finances per a emprenedors (4 hores)
1a ed Idea la teua empresa social en el marc dels ODS (4 hores)

1a ed Ptching (4 hores)
2ª ed Lean Startup (4 hores)
1a ed Motiva equips àgils (6 hores)
2ª ed Com convèncer a inversors (4 hores)
4a ed Emprenedoria Creativa (4 hores)

CURS DE NIVELL INTERMEDI:
2a edició CERTIFICAT EN TÈCNIQUES D'EMPRENEDORIA INNOVADORA (20 hores)
PROJECTE:

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.

……………………………….., …………d
Signatura: ___________________________________
LOPD:

de 2021

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 del programa “UVemprén CAMPUS” dirigides a persones titulades i a estudiants de
grau, màster i doctorat oficial de la Universitat de València per a la realització dels cursos de nivell inicial i intermedi en el marc del Campus UVemprén – Santander
Universitats.

ANNEX III Calendari formatiu del programa UVemprén CAMPUS en el marc del Campus UVemprén –
Santander Universitats per al 2021

NIVELL INICIAL
DATA

Termini
sol·licitud

28/04/2021

21/04/2021

2a edició Emprenent en l'Economia del Dònut”

Pau Sendra

4

06/05/2021

29/04/2021

1a edició Com convèncer a inversors

Lola Garzón

4

21/06/2021

14/06/2021

1a edició Lean Startup

Lola Garzón

4

29/09/2021

22/09/2021

1a edició Màrqueting online per a llançar la teua idea

Mónica Muñoz

4

06/10/2021

29/09/2021

1a edició Finances per a emprenedors

Pau Sendra

4

19/10/2021

11/10/2021

1a edició Idea la teua empresa social en el marc dels ODS

José Manuel Martín

4

20/10/2021

11/10/2021

1a edició Pitching

Javier Pagán

4

10/11/2021

03/11/2021

2a edició Lean Startup

Lola Garzón

4

15/11 i 17/11

08/11/2021

1a edició Motiva equips àgils

Youssef Oufaska

6

24/11/2021

17/11/2021

2a edició Com convèncer a inversors

Lola Garzón

4

13/12/2021

03/12/2021

4a edició Emprenedoria Creativa

Javier Pagán

4

CURS

PONENT

hores

NIVELL INTERMEDI
DATA

Termini
sol·licitud
26/04/2021

CURS

PONENT

hores

2a edició CERTIFICAT EN TÈCNIQUES D'EMPRENEDORIA INNOVADORA:

11/05/2021

SESSIÓ 1: Noves maneres d'emprendre

Lola Garzón

5

13/05/2021

SESSIÓ 2: Models de negoci

Emilio Gallego

5

18/05/2021

SESSIÓ 3: Solució creativa de problemes

José Manuel Martín

5

21/05/2021

SESSIÓ 4: Comunicació efectiva

Javier Pagán

5

