
 

 

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses provisionals de la V Edició del             
“Concurs 5UCV Startup 2018”  

Vista la convocatòria de la V Edició del “Concurs 5UCV Startup 2018” vistes les candidatures               
presentades aquest Rectorat 

 

RESOL, 

Primer: Publicar la llista d’admesos i exclosos provisionals i els motius d’exclusió en el tauler               
d’anuncis de la Universitat (TAO) ) https://www.uji.es/seu/info-adm/tao. 

Segon:Establir un període de 10 dies hàbils per subsanar la documentació, a través del registre               
electrònic  https://www.uji.es/seudirigides a la Càtedra INCREA.  

Llistat provisional de candidatures admeses:  

Projecte/ Empresa Persona portaveu UJI  
KAMELEONT EFFECTS ALEJANDRO CALERO AGUT 
CATNESS GAME STUDIOS SL DAVID RODRIGUEZ SÁNCHEZ  
ASESORIA INTERNACIONAL EMILIA KRYSTYNA SOKOL 
HOWLANDERS.COM (VACIAR CAHE S.L) JAVIER MOLINER 
GREENFLIGHT JOAN ESTEBAN ALTABELLA 
FLOWY LUIS PALOMERO LÓPEZ DE ARMENTIA 
LIGHT 3D MARC NAVARRO ESCUDER 
SENVIRO FOR AGRICULTURE SERGIO TRILLES OLIVER 
 

Llistat provisional de candidatures excloses  

Projecte/ Empresa Persona portaveu UJI Deficiències detectades 
MOLEXPLORE SL LEONARDO NOMDEDEU 

CALVANTE  
7 

SILABIA COMUNICACIÓN IRENE MOLLÁ SEGURA 3 
UNI&GO MANUEL LLUCH GODOS 2 i 4 
FOOD RATION 4 ALL KILIAN ZARAGOZÁ MORA 3 
TUYNOS  MICALEA SEGAL DE LA 

GARZA  
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 

DRONE MART NAZAR PYSKO 3 i 4 
VIÁETICUS  SANTIAGO PABLO ROSADO 

ORQUÍN 
2, 4  

RIDEHUB VICTOR MELIÁ MIRAVET 3 
 
(1) Formulari de participació de la categoria a què es presenta amb vinculació a la               
Universitat Jaume I.  
(2) Curriculum vitae resumit de tots els promotors de l'empresa o components de l'equip              

https://www.uji.es/seu/info-adm/tao
https://www.uji.es/seu


 

emprenedor 
(3) Vídeo explicatiu d’una duració màxima de 3 minuts 
(4) Fotocòpia del DNI dels promotors 
(5) Pla d'empresa 
(6) Document d'identificació fiscal de la persona jurídica. Fotocòpia del Model 036 d'alta             
censal. 
(7) Escriptura de constitució i modificacions posteriors degudament inscrita, si escau, en el             
Registre públic que corresponga, que incloga els estatuts vigents que regeixen el            
funcionament de la persona jurídica. 
(8) Certificat firmat per l'administrador de l'empresa on es justifique les persones que tenen              
la titularitat de les participacions socials o accions de la societat.  
(9) Justificació acreditativa d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries (Hisenda            
pública estatal i autonòmica) i amb la Seguretat Social. 
(10) Declaració responsable de la capacitat d'obrar del representant legal de l'empresa per a              
presentar-se i assumir les obligacions inherents al concurs. 
(11) Declaració responsable del fet que l'empresa i les persones que la integren no incorren               
en causa d'incompatibilitat. 
(12)Comptes anuals dels dos últims exercicis dipositats en el Registre Mercantil i últim             
tancament comptable més pròxim a la data de presentació de la candidatura, amb una              
antiguitat màxima de l'últim trimestre natural anterior. 
(13) Fotocòpia de l'últim TC1 i TC2 presentat, o document equivalent i/o acreditació             
d'inscripció en el règim especial de treballadors autònoms de l'administrador 
 

La vicerectora d' Estudiantat i Compromís Social, en virtut de les competències delegades per              
la rectora mitjançant resolució de 12 de juny de 2018 (DOGV de 14 de juny). 

 

 

 

María Inmaculada Rodríguez Moya 

Castellón de la Plana, 17 de setembre de 2018.  

 

 
 
 
 


