
 

RESOLUCIÓ de 6 d’ octubre de 2015 de convocatòria de la Segona Edició dels Premis 

CONCURS 5U-CV STARTUP patrocinat per la Generalitat Valenciana i les 5 Universitats 

Públiques Valencianes en el marc del programa Campus Emprenedor Innovador de la 

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.  

 

La finalitat d'aquesta convocatòria és recolzar i potenciar l’esperit emprenedor a l’àmbit universitari 

de la Comunitat Valenciana, contribuir al desenvolupament i a la consolidació d’empreses creades 

en el sistema universitari valencià i impulsar i enfortir les relacions Universitat Empresa. 

 

Aquest Rectorat 

 

RESOL: 

 

Primer. Convocar un concurs para a l'adjudicació com a màxim d’UN premi de la categoria 

STARTUP JUNIOR  

 

Aquestes beca estan condicionades a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en el 

corresponent exercici, el qual es consignarà al corresponent centre de despesa. Les ajudes es 

financen a càrrec del centre de despesa: VEOIE, VE, 02G033/03. L’import global que es destinarà a 

aquesta ajuda és de 750 €. 

 

Segon. Publicar les bases d'esta convocatòria així com donar difusió de les mateixes i que figuren 

en l'annex 1.  

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant el Rectorat de la 

Universitat Jaume I, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, de 

conformitat amb els articles 114 a 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i un recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents, 

comptadors des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8, 

14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Tot això, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs que s’estime oportú. 

 

El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17-06-14), 

La vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 

 

 

 

 

 

 

Castelló de la Plana. 6 d’ octubre del 2015.  

 

  



 

BASES II EDICIÓ DEL CONCURS 5UCV STARTUP. 

 

1. Informació general  

La Universitat Jaume I (UJI) s'empara en el marc del programa “Campus de l'Emprenedor 

Innovador” finançat per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 

Treball, a través de la línia de subvenció T7864000 dels Pressupostos de la Generalitat per a 2015 

aprovats per Llei 8/2014, de 26 de desembre. 

El programa “Campus de l'Emprenedor Innovador” pretén afavorir el talent emprenedor en els 

campus de les 5 universitats públiques valencianes amb l'objectiu de generar nous projectes 

empresarials i inclou una línia d'actuació orientada a desenvolupar les capacitats emprenedores i 

fomentar la cultura emprenedora i innovadora en les universitats valencianes. 

D'acord amb aquesta iniciativa, la Universitat Jaume I convoca, paral·lelament a la resta 

d'universitats públiques valencianes, el Concurs 5U CV Startup que té com a objectiu premiar les 

millors iniciatives emprenedores i trajectòries empresarials de la Comunitat Valenciana, atenent al 

seu creixement, caràcter innovador, estratègia empresarial i aportació a l'entorn. 

Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels programes de suport a l’emprenedoria duts a terme a través 

de la Universitat Jaume I 

Els objectius específics són: 

 Recolzar i potenciar l'esperit emprenedor en l'àmbit universitari de la Comunitat 

Valenciana. 

 Contribuir al desenvolupament i a la consolidació de les empreses creades en el sistema 

universitari valencià. 

 Impulsar i enfortir les relaciones Universitat-Empresa. 

La Universitat Jaume I a través del Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa i la 

Càtedra d’Innovació Creativitat i Aprenentatge, INCREA, organitza i gestiona la II edició del 

present concurs. 

2. Participants 

Poden participar en aquesta convocatòria: l’estudiantat universitari matriculat actualment en alguna 

de les titulacions, màsters, programes de doctorat  i/o programes de formació pròpia d’aquesta 

Universitat.  

Els finalistes i guanyadors d'anteriors edicions del concurs podran presentar-se sempre que ho facin 

amb propostes d'idees diferents a les presentades anteriorment. 

Es podrà participar de forma individual o col·lectiva. 



 

1. Podrà participar en aquesta categoria qualsevol emprenedor/s amb un projecte empresarial 

que encara no estiga constituït com a empresa en la qual almenys un dels integrants de 

l'equip siga estudiant de la UJI.  

2. També podran participar aquelles empreses constituïdes amb seu a la Comunitat Valenciana 

amb una antiguitat màxima d'un any, pel que fa a la data límit de presentació de la 

documentació a aquest concurs, en la qual almenys un dels socis fundadors siga estudiant de 

la UJI.  

 

3. Criteris 

Els criteris que el jurat tindrà en compte per a seleccionar el premi de la categoria Startup Junior 

són els següents: 

- Innovació, diferenciació i originalitat de l'oportunitat de negoci (0-30 Punts). 

- Viabilitat tècnica, comercial i econòmic-financera (0-20 Punts). 

- Potencial de creixement i consolidació (0-20 Punts). 

- Potencial internacional (0-10 Punts). 

- Perfil i nivell d'implicació real de l'emprenedor/s (0-20 Punts). 

- Intencionalitat de la posada en marxa de l'empresa (0-20 Punts). 

 

4. Quantia dels premis 

Aquesta categoria està dotada a la Universitat Jaume I, amb un premi de 750 euros per a la millor 

iniciativa emprenedora que presenten una idea de negoci innovadora i viable comercialment. El 

premi només se’n farà efectiu en el cas que resulte guanyador un dels treballs presentats a la UJI.  

La dotació per al conjunt dels premis de la categoria Startup Junior és de 3.750€. Cada universitat 

es farà càrrec del premi en el cas que resulte guanyador un projecte candidat de la seua universitat.  

A les ajudes els hi és d’aplicació, si escau, la retenció corresponent de l’IRPF.  

El concurs pot quedar desert. 

 

5. Documentació 

Les persones participants han d’aportar la documentació següent: 

 Model de Sol·licitud per a participar en el premi segons el model general de sol·licituds que 

existeix en el registre de l’UJI. (http://www.uji.es/bin/serveis/registre/docs/modelsol.pdf). 

La sol·licitud inclourà el nom del projecte, nom del/s sol·licitant/s, número de DNI, 

telèfon mòbil, correu electrònic del participant i si escau, de tots els integrants de 

l'equip.  

 Currículum Vitae resumit de tots els promotors de l'empresa o components de l'equip 

emprenedor, explicant el seu paper en l'empresa o en el projecte empresarial. (S’enviarà a 

increa@uji.es)  

 Vídeo explicatiu de durada màxima de 3 minuts per a recalcar els aspectes més destacats de 

l'activitat de l'empresa o del projecte i presentar a l'equip promotor i el seu paper en 

http://www.uji.es/bin/serveis/registre/docs/modelsol.pdf
mailto:increa@uji.es


 

l'empresa/projecte. El vídeo no pot excedir dels 50 Mb. S'admetran els formats AVI, MPG, 

MG2 i MOV.  

L'arxiu de vídeo s'enviarà a l'adreça increa@uji.es mitjançant qualsevol sistema de 

transferència d'arxius (https://www.wetransfer.com), adjuntant l'enllaç de descàrrega en el 

cos del correu. En cas de no disposar de l'enllaç de descàrrega, indicar clarament en 

l'assumpte de l'enviament el nom del projecte o empresa al que pertany. 

 Fotocopia DNI dels promotors. 

 Document acreditatiu de la vinculació a la UJI del/ els socis de l'empresa o membres del 

projecte que presenten la candidatura (matrícula del curs). (S’enviarà a increa@uji.es)  

 Plà d’Empresa (màxim 10 fulles), que demostre la viabilitat de l'empresa o projecte 

empresarial desenvolupant els següents punts: (S’enviarà a increa@uji.es)  

o Resum executiu 

o Equip i Funcions 

o Previsió econòmic-financera 

o Model de negoci (Lean Canvas amb breu explicació) 

o Potencial d'expansió i internacionalització.  

 

En cas de ser empresa s'haurà d'enviar a més :(S’enviarà a increa@uji.es)  

 Document d'identificació fiscal de la persona jurídica. Fotocòpia del Model 036 d'Alta 

censal.  

 Escriptura de constitució degudament inscrita, si escau, en el Registre públic que 

corresponga, que incloga els Estatuts vigents que regisquen el funcionament de la persona 

jurídica.  

 Justificació acreditativa d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries (Hisenda 

Pública Estatal i Autonòmica) i amb la Seguretat Social. 

 Justificant acreditatiu de la persona que representa a l'empresa en aquesta convocatòria. 

 Declaració responsable de no incórrer, ni la persona jurídica ni les persones físiques que la 

integren, en cas d'incompatibilitat. 

 

La Càtedra INCREA enviarà un missatge electrònic per tal de confirmar que tota la documentació 

electrònica ha arribat correctament.  

 

En el cas que les persones interessades no tinguen residència fiscal en territori espanyol han de 

presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de 

residència, d’acord amb el que disposa l’article 22.5 del Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el 

reglament de la Llei general de subvencions. 

 

La fotocòpia del/s DNI/s, l’imprès corresponent a la sol·licitud per a participar i una impressió del 

missatge que confirma la recepció de la documentació en línia, s’ha de lliurar al Registre de la 

Universitat Jaume I, amb l’imprès corresponent, dirigida a: 

 

Càtedra INCREA 

Edifici de Rectorat i Serveis Centrals 

Av. de Sos Baynat s/n. Campus del Riu Sec. 12006, Castelló de la Plana 

 

 

 

mailto:increa@uji.es
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6. Esmena d’errors 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, per si aquestes no reuneixen els requisits mínims, 

s’ha d’exposar al tauler d’anuncis de la Càtedra Increa (www.increa.uji.es) i a la pàgina web de la 

UJI Emprèn (www.ujiempren.uji.es) la resolució provisional de persones admeses i excloses en 

aquest procediment selectiu.  

Atès que per motius d’interès públic el lliurament dels premis es realitzen el dia 4 de novembre de 

2015, en un acte conjunt entre les 5 universitats públiques valencianes y la Generalitat Valenciana, 

el termini per a esmenar errors o omissions en aquesta convocatòria es redueix a 5 dies hàbils 

d’acord amb l’article 50, de la llei de procediment administratiu.  

Acabat aquest termini es farà pública la resolució definitiva. 

7. Comissió de Selecció i Jurat 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ 

Seran preseleccionades, per part de 3 experts de la Universitat Jaume I les 3 millors candidatures 

amb major potencial empresarial, en funció dels següents criteris de valoració i barems: 

 Innovació, avantatge competitiu i aspectes nous del projecte/empresa (0-40 punts) 

 Viabilitat tècnica, comercial i economicofinancera del projecte/ empresa (0-40 punts) 

 Capacitats, aptituds i experiència del promotor/és del projecte/empresa (0-20 punts) 

Formaran part de la Comissió de Selecció: 

 Pilar García Agustín, Vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, o persona 

en qui delegue. 

 María Ripollés Melià, Subdirectora de la Càtedra INCREA, responsable en matèria de 

creació d’empreses en la Universitat Jaume I o persona en qui delegue.  

 Laura Martínez Peris, Tècnic de la Càtedra INCREA, o persona en qui delegue. 

Les 3 candidatures preseleccionades per cada universitat s'enviaran a la Subdirecció General 

d'Economia Social i Emprenedoria per a la seua valoració i selecció per part del jurat constituït a 

aquest efecte. 

JURAT  

El Jurat Start Up Junior 5UCV estarà constituït per tres professionals de reconegut prestigi en la 

matèria, externs la resta de les comissions i departaments de les universitats integrades en el 

Campus de l'Emprenedor Innovador, nomenats pel Director General d'Economia, Empendedoria i 

Cooperativisme. Actuarà com a secretari amb veu i sense vot, la persona que ostente la Prefectura 

del Servei de Foment d’Emprenedoria o funcionari en qui delegue. 

El Jurat, després de deliberació, triarà als guanyadors del concurs atenent als criteris de valoració i 

les baremacions indicades en l'apartat 3 “Criteris”, d'acord amb la documentació aportada per cada 

candidatura. 

A proposta del jurat es podrà declarar desert qualsevol dels premis, per falta de qualitat de les 

http://www.increa.uji.es/
http://www.ujiempren.uji.es/


 

propostes o de no reunir els requisits necessaris per a l'obtenció del premi. 

La proposta del jurat es comunicarà a les universitats participants en el Campus de l'Emprenedor 

Innovador.  

Els membres del Jurat i de la Comissió de Selecció es comprometen a no difondre, transmetre o 

revelar a tercers qualsevol informació en interès propi o de tercers en relació als projectes 

presentats. 

8. Presentació de treballs 

El termini d’admissió per presentar els treballs comença el dia de la publicació de la resolució i 

finalitza el dia 20 d’octubre de 2015.  

Les persones participants poden retirar els treballs, amb l’acreditació prèvia, en el termini de trenta 

dies hàbils següents, que es compten a partir de la publicació de la resolució de concessió. En cas 

contrari, s’entén que renuncien definitivament a recollir-los i la Càtedra INCREA pot eliminar-los o 

arxivar-los. En tot cas, els drets d’autoria dels treballs presentats, i tot el que això suposa, són 

propietat de les persones participants. 

Si el treball premiat ha sigut elaborat per diversos autors o autores la dotació econòmica del premi 

es divideix en parts iguals per a cadascú.  

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de totes les bases. 

Les candidatures als premis seran presentades per les Universitats participants en el Premi  5UCV 

Startup enviant un llistat signat amb els candidats proposats i la resta de documentació presentada 

pels mateixos, a la Subdirecció General d'Economia Social i Emprenedoria abans del dia 2 de 

novembre de 2015 a les 15:00, per a la seua selecció per part dels Jurats constituïts a aquest efecte. 

Tot açò per via telemàtica i registre d'entrada.  

9. Abonament dels premis 

Els premis s’han d’abonar mitjançant una transferència bancaria una vegada les persones 

beneficiàries hagen aportat l’acceptació del premi, en el Registre General o per qualsevol dels 

mitjans previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 15 dies des de la 

data de publicació de la resolució de la convocatòria, adreçat a la Càtedra Increa (s’adjunta model 

d’acceptació en l’annex I d’aquesta convocatòria). En cas que la persona beneficiària no realitze el 

tràmit indicat, es considera que rebutja el premi, i aquest queda sense concedir. 

Igualment ha de presentar la fitxa de tercers degudament emplenada. La fitxa es troba al Servei de 

Control Intern de la Universitat Jaume I o en l’adreça electrònica següent: 

www.uji.es/bin/serveis/sci/docs/terc-es.pdf  

A aquests premis se’ls aplica la preceptiva retenció de l’IRPF. 

 

 

 

 

http://www.uji.es/bin/serveis/sci/docs/terc-es.pdf


 

10. Resolució de la convocatòria  

Aquests premis els adjudica el rector de la Universitat Jaume I tenint en compte l’informe emès pel 

jurat, sense perjudici de les delegacions de signatura aprovades d’acord amb l’article 16 de la Llei 

30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 

administratiu comú.  

 

La resolució ha d’indicar, com a mínim, les dades de les persones beneficiàries i el premi concedit. 

 

El nom dels premiats es farà públic en acte oficial de lliurament de premis, que tindrà lloc durant la 

celebració del Dia de la Persona Emprenedora de la Comunitat Valenciana 2015, que tindrà lloc el 

dia 4 de novembre de 2015. En cas de canvi, s'anunciarà amb suficient antelació. 

 

11. Publicació de la resolució de la convocatòria  

La resolució dels premis s’ha de publicar a la pàgina web www.increa.uji.es i en 

www.ujiempren.uji.es , on s’han d’indicar els recursos que procedeixen contra aquesta i el termini i 

òrgan davant el qual interposar-los. 

 

12. Informació addicional  

Podeu consultar més informació a la pàgina web: www.increa.uji.es  i en www.ujiempren.uji.es  

 

13. Règim jurídic  

La concessió d’aquests premis es regeix per l’establert en aquesta convocatòria i pels preceptes de 

les normes de dret públic que li siguen aplicables. Si no n’hi ha, s’apliquen les normes de dret privat 

restants.  

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós 

administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors 

des de l’endemà de la publicació a la pàgina web.  

 

No obstant tot això, les persones interessades poden interposar un recurs de reposició davant el 

rector en el termini d’un mes a partir de l’endemà al de la seua publicació; en aquest cas no es pot 

interposar el recurs contenciós administratiu esmentat en el paràgraf anterior fins que no hi haja una 

resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb l’article 116 i següents de la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.  

 

 

Castelló de la Plana, 5 d’octubre de 2015. 
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VICERECTORAT D´ESTUDIANTS, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 

 

ANNEX 1. MODEL D´ACEPTACIÓ DEL PREMI DEL CONCURS 5UCV STARTUP 

 

 

_______________________________________amb NIF núm _____________________________ 

domiciliat en ____________________________________________________________________ 

província de _______________, telèfon _________________________ i adreça electrònica 

_________________________________________________________________________ .  

 

 

EXPOSE:  

 

1 Que per resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 5 d’octubre de 2015 

es va convocar la segona edició del concurs 5U-CV STARTUP patrocinat per la Generalitat 

Valenciana i les 5 Universitats Públiques Valencianes en el marc del programa Campus 

Emprenedor Innovador de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 

Treball i per resolució de concessió de premi de data __________________________es va 

atorgar el premi Categoria STARTUP modalitat Junior a 

___________________________________________________________________ pel projecte 

____________________________________________________________________________. 

 

2 Que d’acord amb les bases de la dita convocatòria, accepte de forma incondicional el premi 

esmentat concedit per la Universitat Jaume I. 

 

 

 

El beneficiari 

 

 

 

 

 

 

 

Signat: __________________________________ 

 

Castelló, ____ de ______________________ de 2015.  

 

 

 


