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ANEXO I 

LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D'ESTUDIANTS DE GRAU I DE POSTGRAU 

OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A PARTICIPAR EN EL CAMPUS D'ESTIU 

INTERNACIONAL "ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN EUROPE: A BERKELEY STARTUP 

BOOTCAMP”, EN EL MARC DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOTIVACIÓ EMPRESARIAL 

[PIMe3UV] DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I LA CÀTEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL. 

1. Objecte 

La vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius (d'ara endavant, l'òrgan convocant) convoca i organitza 

juntament amb la Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València el Programa Internacional 

de Motivació Empresarial (PIMe3UV), per possibilitar la captació de talent universitari, proporcionar 

formació en innovació i desenvolupar projectes innovadors que contribueixen a despertar l'esperit 

d'empresa i a millorar les opcions d'ocupabilitat de l'estudiantat de la Universitat de València. 

Aquestes bases regulen la seva implementació mitjançant la convocatòria d'un concurs universitari per 

seleccionar: 

(1) 12 estudiants matriculats en el curs 2018/2019, en titulacions oficials de grau, màster o doctorat 

de la UV que participaran al campus internacional: "Entrepreneurship and Innovation in Europe: A 

Berkeley Startup Bootcamp" (en endavant, Berkeley Startup Bootcamp) que tindrà lloc a Torí 

(Itàlia), del 7 al 26 de juliol de 2019. Aquest programa també forma part del pla VLC/CAMPUS 

Global finançat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i persegueix fomentar activitats 

específiques d'innovació que impulsin el talent i l'esperit emprenedor dels estudiants del campus. 

(2) Els Premis PIMe3UV 2019 de la Universitat de València als millors projectes d'innovació en les 

següents categories: 

Categoría 1. Millor projecte emprenedor PIMe3UV2019: destinat a reconèixer el millor 

projecte del programa. 

Categoría 2. Emprenedores PIMe3UV2019:  reconeix el millor projecte orientat a promoure 

l'emprenedoria o l'autoocupació femenina. 

Categoría 3. Millor innovació PIMe3UV2019: pretén distingir al projecte amb la solució o 

proposta més innovadora i creativa. 

Categoría 4. Millor Equip d’Innovació PIMe3UV2019: Reconèixer el treball en equip i l'equip 

d'innovació més cohesionat i integrat. 
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2. Requisits i formalització de les sol·licituds 

2.1. Requisits 

Els requisits que han de complir les persones sol·licitants per a resultar admeses en aquesta convocatòria 

són: 

 Estar matriculats en el curs 2018/2019 en una titulació oficial de grau, màster o doctorat de la 

Universitat de València. 

 Acreditació de nivell d'anglès. Mínim B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per als 

Idiomes: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MCER).  

2.2. Formalització de sol·licituds i documentació 

Les persones interessades hauran d'omplir el formulari d'inscripció que s'ajustarà al model establert en 

l'annex II d'aquesta convocatòria (formulari de sol·licitud) i que haurà d'anar acompanyat de l'acreditació 

del coneixement de l'idioma.  

2.3. Termini 

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà el 8 de febrer de 2019 a les 23:59 h. 

Es donarà publicitat de la mateixa en el Tauler Oficial d'Anuncis de la UV (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/), 

sense perjudici de la publicació en la pàgina web de l'Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència de la UV 

(www.uv.es/opex) i la Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València 

(http://catedraculturaempresarial.adeituv.es). 

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 naturals complete la documentació o esmene les deficiències, amb advertència que, 

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

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud, preferentment, mitjançant el formulari "on-line" 

habilitat a la seu electrònica de la Universitat de València, ENTREU (Entorn de Tramitació Electrònica de 

la Universitat de València) https://entreu.uv.es (http://links.uv.es/talent/pime3), podent-se presentar també 

en qualsevol de les formes previstes a 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. 

A efectes de compliment de termini es tindrà en compte la data i hora de presentació per registre d'entrada. 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
http://www.uv.es/opex
http://catedraculturaempresarial.adeituv.es/
https://entreu.uv.es/
http://links.uv.es/talent/pime3
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No es tindran en compte les sol·licituds que no completen correctament el procés de presentació establert. 

3. Característiques de les ajudes i beneficiaris 

3.1. Crèdits de participació universitària 

A tots els i les estudiants que completen el programa formatiu a què fa referència l'apartat 4.3. d'aquestes 

bases, se'ls podrà reconèixer en el seu expedient acadèmic 1 crèdit ECTS per activitats de participació 

universitària, tal com figura en el ACGUV 154/2018. 

Aquest programa formatiu forma part dels jocs de talent i estratègia que organitza la Universitat de València 

en el marc del seu living lab d'Innovació Social (www.uv.es/socinnolab). 

3.2 Ajudes per a participar en el Berkeley Startup Bootcamp 

Es concediran 12 ajudes per a la realització d'una estada que permeti la participació de les persones 

beneficiàries al campus "Berkeley Startup Bootcamp" que tindrà lloc a Turin (Itàlia), del 7 al 26 de juliol de 

2019 organitzat per l'European Innovation Academy (EIA) (http://www.inacademy.eu). 

Aquestes 12 ajudes -valorades en 23.688,00 € en total- inclouran els costos d'inscripció i d'allotjament. No 

inclouen despeses com el transport, manutenció i altres despeses que es puguen derivar. 

Els estudiants seleccionats rebran la documentació acreditativa que els permeta la seua participació en 

l'esdeveniment i, en acceptar aquestes ajudes, es comprometran a participar en el concurs, finançant les 

seves despeses de desplaçament i manutenció.  

A aquests efectes informatius, les persones beneficiàries podran sol·licitar, si així ho desitgen, les ajudes 

econòmiques de la convocatòria general de borses de viatge de la Universitat de València que gestiona el 

Servei d'Informació i Dinamització de la UV (SeDI). La concessió d'aquesta ajuda no atorga cap privilegi en 

l'obtenció d'una ajuda de borsa de viatge. 

La no participació en l'esdeveniment, una vegada seleccionat, comportarà el reintegrament de les ajudes 

que la UV, a través del programa Campus d'Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS i la Càtedra de Cultura 

Empresarial, haga mobilitzat per assegurar la seva participació en el Bootcamp. 

No podran tornar a participar en aquest concurs els estudiants que hagen estat beneficiaris d'aquestes 

ajudes en convocatòries anteriors. 

3.3. Premis PIMe3UV 2019 de la Universitat de València 

3.3.1. Categories 

http://www.uv.es/socinnolab
http://www.inacademy.eu/


  

-6- 
 

Les categories dels Premis PIMe3UV2019 de la Universitat de València són les que es descriuen en el punt 

2 de l'apartat 1 d'aquesta convocatòria. 

3.3.2. Procediment 

Podran concórrer a aquests premis els projectes de tots els equips que superin la primera fase del programa 

formatiu a què fa referència l'apartat 4.3. d'aquestes bases. Una vegada realitzada la primera preselecció 

de projectes dels equips seleccionats optaran a totes les categories. En el cas del premi Emprenedores 

PIMe3UV2019, les participants seleccionades també podran formar un equip específic per participar i optar 

amb un segon projecte a aquest premi en la fase final del concurs. 

Els projectes que, d'acord amb els criteris de qualitat establerts en aquestes bases, superen el procés de 

selecció i siguin distingits en alguna d'aquestes modalitats passaran a formar part del banc de projectes 

innovadors del programa PIMe3UV i es publicaran al seu portal web com a reconeixement.   

3.3.3. Els premis 

Al marge de les ajudes previstes en els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases, cada premi consistirà en: 

(a) Un trofeu que reproduirà els logotips representatius del programa PIMe3UV, de la Càtedra de 

Cultura Empresarial i el de la Universitat de València 

(b) Un diploma acreditatiu, que expedirà la Rectora de la Universitat de València i el President de la 

Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València 

Els projectes guanyadors podran incorporar, al costat del logo representatiu del programa, la referència al 

premi obtingut en la seva documentació relativa al projecte premiat. 

Així mateix, l'obtenció del premi suposarà la possibilitat de fer una presentació del mateix en algun dels 

fòrums que organitzen les entitats promotores del programa per promoure el talent universitari o 

l'emprenedoria. 

4. Òrgan instructor i òrgan d'avaluació, procediment de formació dels equips per a l'elaboració dels 

projectes d'innovació, criteris d'avaluació i de selecció dels estudiants guanyadors del concurs 

4.1. Òrgan instructor de la convocatòria 

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és l'Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència de la Universitat de 

València. 

4.2. Òrgan d'avaluació 

La Comissió d'Avaluació de les ajudes estarà formada per les següents persones:  
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 El President de la Càtedra de Cultura Empresarial o persona en qui delegue que actuarà com a 

president 

 En representació de l'òrgan instructor de la convocatòria, el director de l'Oficina de Polítiques per 

a l'Excel·lència, que actuarà com a secretari 

 2 expertes o experts en representació de la Universitat de València a proposta de la vicerectora 

d'Ocupació i Programes Formatius 

 2 expertes o experts en representació de la Càtedra de Cultura Empresarial a proposta del seu 

President 

Aquesta Comissió, si escau, podrà demanar l'assessorament del personal tècnic o expert que consideri 

convenient. 

4.3. Procediment de formació dels equips d'innovació necessaris per a l'elaboració dels projectes i 

de selecció dels estudiants guanyadors del concurs 

Aquesta convocatòria constarà de les següents fases: 

Fase 1: Admissió: 

Tots els estudiants que vulguin participar en aquesta convocatòria s'han d'inscriure segons el procediment 

previst en l'apartat 2 d'aquestes bases i resultar admesos en la mateixa. 

Fase 2: Equips d'innovació: composició, objectiu, formació prèvia. 

A la vista de les sol·licituds, la Comissió d'Avaluació de la convocatòria formarà els equips d'innovació 

agrupant les persones admeses mitjançant un sorteig públic dirigit per garantir una composició que 

possibilite la participació en cada equip d'estudiants procedents de diferents titulacions.  

Aquests equips d'innovació estaran formats per un nombre mínim i màxim d'entre 3 i 8 estudiants. Cada 

equip haurà d'elaborar un projecte d’innovació i defensar-lo al final del procés de formació davant la 

Comissió d'Avaluació. 

L'òrgan instructor publicarà amb la suficient antelació el document "Programa formatiu i criteris per a la 

formació dels equips d'innovació i preselecció i selecció d'estudiants" en què s'informarà del programa 

formatiu en què hauran de participar els i les aspirants i els criteris específics per a efectuar els sortejos 

necessaris per a la formació dels equips i per a la preselecció i selecció d'aspirants que aplicarà la Comissió 

d'Avaluació. 

Cada participant haurà d'acreditar l'assistència, almenys, del 85% de les activitats recomanades per poder 

continuar a la fase de selecció dels projectes guanyadors del concurs. 



  

-8- 
 

Fase 3: Preselecció i selecció de projectes d'innovació guanyadors, proposta de concessió de 12 ajudes de 

matrícula i d'allotjament per participar en el programa de formació Berkeley Startup Bootcamp i dels Premis 

PIMe3UV 2019. 

Totes les persones integrants de cada equip hauran de participar com alumnes en les activitats formatives 

que es programen en format seminari, taller, visita, conferència o classe en el marc del programa PIMe3UV. 

Aquesta formació estarà emmarcada en un joc anomenat "SocInnoLabGameUV" que està enfocat a la 

creació d'start-up, idees i model de negoci, finançament, comercialització, comunicació i xarxes. 

La Comissió d'Avaluació podrà realitzar més d'una sessió de presentació i preselecció de candidatures per 

valorar aquests projectes i la participació en els mateixos de les persones sol·licitants, classificant-les en 

funció de les seues característiques. Després d'aquestes presentacions, els i les estudiants admesos 

quedaran ordenats en funció de les puntuacions individuals i les de cada equip i projecte presentat. 

En acabar el joc, els i les participants en aquesta fase participaran a la segona activitat formativa del 

programa, al Campus de Cultura Empresarial (en endavant, C3) amb la mateixa metodologia de la fase 

anterior. 

Una vegada conclosa aquesta activitat, d'entre els equips d'innovació formats arran d'aquesta convocatòria, 

vista l'exposició pública dels projectes d'innovació resultants del treball col·laboratiu realitzat per cada equip 

i les noves puntuacions obtingudes per cada participant i cada projecte, la Comissió d’Avaluació proposarà 

a l'òrgan convocant: 

(a) Dotze estudiants com a guanyadors de les ajudes de matrícula i d'allotjament per participar en el 

programa de formació Berkeley Startup Bootcamp ordenant a les persones participants en funció 

de la puntuació global (individual i de projecte) obtinguda en cada un dels criteris d'avaluació del 

apartat 4.4 d'aquestes bases. 

(b) Els equips d'innovació guanyadors dels Premis PIMe3UV 2019, ordenant els projectes en funció 

de la puntuació global obtinguda en cada projecte (criteris d'avaluació de l'apartat 4.4 d'aquestes 

bases d'acord amb les característiques de cada modalitat). 

(c) Les persones i projectes seleccionats en cadascuna d'aquestes fases es faran públiques al tauler 

oficial d'anuncis de la UV, així com a la pàgina web de l'Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència 

(www.uv.es/opex) i de la Càtedra de Cultura Empresarial 

(http://catedraculturaempresarial.adeituv.es/).  

 

 

http://www.uv.es/opex
http://catedraculturaempresarial.adeituv.es/
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4.4. Criteris d’avaluació 

L'avaluació dels sol·licitants es realitzarà tenint en compte la participació individual i la qualitat dels projectes 

que elabore cada equip d'innovació, segons els criteris següents:  

1. Valoració individual de participació de l’estudiant (puntuació màxima 50 punts) 

a. Habilitat per convèncer dels avantatges del projecte i coordinació amb la resta de l'equip 

(puntuació màxima de 20 punts). 

b. Domini del tema, seguretat, coherència en les respostes donades (puntuació màxima de 30 

punts). 

2. Valoració del projecte presentat pels equips d'innovació (puntuació màxima 50 punts) 

a. Descripció de la demanda potencial, necessitat i oportunitat (puntuació màxima de 10 punts): 

Identificació del públic potencial dels productes/serveis que oferirà la futura StartUp. 

Identificació del mercat i la competència i oportunitat d'introduir el producte en el mercat. 

Justificació de la necessitat de mercat que satisfaça el projecte a desenvolupar. Aplicabilitat 

dels resultats, proximitat al mercat i impacte socioeconòmic que suposa. 

b. Impacte i viabilitat de la idea (puntuació màxima de 10 punts): Justificació de la viabilitat 

econòmica i tècnica de l'empresa per desenvolupar el producte o servei. Factibilitat per dur a 

terme el projecte i claredat en el plantejament de les expectatives de rendibilitat. 

c. Grau d'innovació i creativitat (puntuació màxima 10 punts): Creació de nous productes i 

serveis i descripció de les possibles característiques innovadores i diferenciadores del 

producte o servei que aporten valor afegit i el distingeixen d'altres productes o serveis ja 

existents. 

d. Habilitat per identificar els recursos necessaris per començar el projecte (puntuació màxima 

10 punts): Els recursos han de coincidir amb el model de negoci presentat, si escau. 

e. Treball de l’equip (puntuació màxima 10 punts): Es valorà l'organització de l'equip, la 

responsabilitat i maneig de recursos, la interacció amb els companys de treball i el grau de 

compromís de l'equip. Es valorà la qualitat de les contribuicones individuals al projecte, el grau 

de cooperació i l'evolució de l'equip. 

El procediment de concessió és la concurrència competitiva. 

5. Resolució 

La Comissió d'Avaluació elaborarà una llista ordenada amb la puntuació de cada participant i elevarà a 

l'òrgan instructor: 
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(a) Una proposta de concessió de les 12 ajudes previstes en aquesta convocatòria que tinguin com a 

beneficiàries a les dotze persones guanyadores i els projectes mereixedors de cada un dels Premis 

PIMe3UV 2019 

(b) Una proposta de llista d'espera per si alguna de les persones beneficiàries no pogués acceptar les 

ajudes per causes personals 

A la vista de la proposta de resolució de la Comissió d'Avaluació, l'òrgan instructor realitzarà una proposta 

de resolució provisional, amb la relació provisional de les ajudes concedides donant un termini de 10 dies 

hàbils a partir del dia següent al de la seva publicació al Tauler Oficial d'Anuncis de la UV 

(https://webges.uv.es/uvTaeWeb/) i a la web de l'Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència (www.uv.es/opex) 

per presentar, si és el cas, escrit d'al·legacions.  

Aquesta resolució es comunicarà a les persones beneficiàries de les ajudes perquè, en el termini de 5 dies 

hàbils comptats a partir del següent a la recepció de la notificació, presenten la seva acceptació expressa 

a l'ajuda. 

Transcorregut aquest termini, l'òrgan convocant elaborarà i publicarà la proposta de resolució definitiva al 

Tauler Oficial d'Anuncis de la UV amb efectes de notificació (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/) i a la web 

de l’Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència (www.uv.es/opex) i de la Càtedra de Cultura Empresarial 

(http://catedraculturaempresarial.adeituv.es/), i es comunicarà a les persones interessades. 

Es podrà declarar deserta la convocatòria per incompliment de les condicions exigides en la mateixa. 

El termini màxim per resoldre i notificar aquestes ajudes serà de sis mesos comptats a partir del dia següent 

de la publicació de la convocatòria. 

En la resolució s'especificarà el nom i cognoms dels sis estudiants beneficiaris de les ajudes i el títol del 

projecte d'innovació amb el que hagen concorregut a la selecció final del concurs. 

A més, la resolució definitiva contindrà un annex en el qual s'especificarà el nom i cognoms dels i les 

estudiants que podran reconèixer en el seu expedient acadèmic 1 crèdit ECTS per activitats de participació 

universitària segons el que preveu l'ACGUV 154/2018. 

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

reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació, davant del mateix òrgan que ha dictat la 

resolució, 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 seva publicació. 
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6. Obligacions de les persones beneficiàries 

L'acceptació de l’ajuda per part dels beneficiaris implica l'acceptació de les normes fixades en aquesta 

convocatòria, així com les que la UV establisca per al seu seguiment científic i les assenyalades per a la 

justificació de l'ús dels fons rebuts. 

En atenció a la importància de les mateixes s'enumeren les següents obligacions: 

1. Com a obligació principal dels beneficiaris, la realització de l'activitat per a la qual se'ls concedeix l'ajuda 

en el termini de temps que es determini, tenint l'obligació de tornar les ajudes concedides en el cas de no 

participar en el Bootcamp sense que la causa que la motive sigui de força major. 

2. Els beneficiaris hauran de sotmetre a les actuacions de comprovació a efectuar per la UV, així com 

qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, 

aportant tota la informació que li siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 

3. En el cas de rebre o disposar de finançament públic o privat per al projecte, els beneficiaris hauran de 

comunicar a l'òrgan instructor de la convocatòria la concessió de les esmentades ajudes. Aquesta 

comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conega, i en tot cas, amb la justificació final de l'ajuda. 

4. En el cas en què les idees proposades estiguen subjectes a drets de propietat industrial o intel·lectual 

dels quals la UV siga o puga ser titular, els beneficiaris d'aquestes ajudes hauran de posar-se en contacte 

amb l'Oficina de Transferència dels Resultats per a la Investigació de la Universitat València. 

La detecció d'un incompliment d'aquestes bases, qualsevol que sigua el moment en què aquesta es 

produeixi i independentment de l'estat en què es trobe la sol·licitud dins el procés de preselecció, selecció 

o concessió de les ajudes, suposarà la cancel·lació automàtica de la sol·licitud o de l'ajuda si aquesta 

hagués estat concedida. 

7. Publicitat 

Les persones beneficiàries hauran de donar publicitat a les ajudes rebudes en les publicacions, ponències, 

i activitats de difusió dels resultats de la seua idea de negoci, esmentant expressament que el projecte ha 

estat finançat amb una ajuda de la Universitat de València a través del Campus de excel·lència Internacional 

VLC/CAMPUS finançat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la Càtedra de Cultura Empresarial de la 

Universitat de València. 

8. Dades de caràcter personal 

8.1. Dades del responsable 

Universitat de València Estudi General 
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CIF: Q4618001D 

Avinguda Blasco Ibáñez 13 

46010 València 

8.2. Finalitats i base jurídica del tractament 

En compliment del que disposa 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, l'informem que les dades personals subministrades en aquest procés 

s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que siguin 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. 

8.3. Procedència de les dades 

La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades per la persona sol·licitant. 

8.4. Destinataris de les dades personals 

En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la presentació de la candidatura, s'informa que se 

cediran les dades estrictament necessàries en els supòsits i per a les finalitats següents: 

- A la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València i la Càtedra de Cultura Empresarial que 

aquesta gestiona. 

- A l'European Innovation Academy (http://www.inacademy.eu) com a entitat organitzadora del "Berkeley 

Startup Bootcamp" per a la gestió de l'esdeveniment. 

- Publicació de la resolució de concessió al tauler oficial de la Universitat de València. Addicionalment, a 

efectes informatius, es podrà 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 del premi al portal de transparència de la 

Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment del que estableix 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 del que estableix l'article 20 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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8.5. Termini de conservació de les dades  

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

A. Pel que fa als concurrents als quals no es concedeixi el premi, les dades es conservaran durant els 

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

B. Quant als concurrents als quals se'ls concedeixi el premi, les dades es conservaran durant tot el període 

vinculat a la gestió de la convocatòria, s'incorporaran si procedeix 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. 

8.6 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 drets 

d'accés, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es, a les adreses oficials de la 

Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si cas, 

documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al delegat de Protecció de Dades en la Universitat de 

València. 

8.7.  Dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control 

La Universitat de València, les seves 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, sens 

perjudici del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent. 

8.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València 

Es poden consultar les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qBf2qd6 

9. Compatiblitat 

Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda pública o privada. 

10. Legislació aplicable 

En el no previst per la convocatòria, aquesta haurà 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, Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; Llei 9/2008, 

http://links.uv.es/qBf2qd6







