
 
 

 

 
ANNEX II - EXCLOSOS 

 
 
 

CATEGORIA NOM DEL / DE LA 
PROMOTOR/A 

NOM DEL 
PROJECTE 

CAUSA 
D'EXCLUSIÓ 

Categoria Startup Junior Roberto Mohedano 
Morcillo 

Timpers Inspire (a) 

Categoria Startup Junior Federico Carreres 
Ponsoda 

MVP SPORT (a) 

Categoria Startup Junior Francisco Martínez Vacas Moshi (a) 

Categoria Startup Junior Giorgio Scaramuzzi 
Silvestre Unizoom (b) 

    

Categoria Startup  Pau Aguilar García Wallfer University (f) (b) (g) (h) (i) 
(j) (k) (l) (m) (i) 

Categoria Startup Irene Mateos Serrano La fàbrica de gel 
estudie SL. (c) (d)  

 
 
Causes d'exclusió: 
 

(a) Falta de tota la documentació física per duplicat en registre general i al correu 
ideas@ua.es 

(b) Falta de vídeo explicatiu al correu ideas@ua.es 
(c) Falta lliurar els comptes de 2017 per duplicat en registre general i al correu 

ideas@ua.es 
(d) Falta lliurar el Pla d'empresa adaptat al model establert ( https://web.ua.es/es/vr-

estudiants/documentos/premios-startup/2018/startup.pdf ) per duplicat en registre 
general i al correu ideas@ua.es 

(e) Falta lliurar Declaració responsable que l'empresa i les persones que la integren no 
incorren en causa d'incompatibilitat per duplicat en registre general i al correu 
ideas@ua.es 

(f) Falta de tota la documentació al correu ideas@ua.es 
(g) Falta de comptes anuals dels dos últims exercicis dipositades 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 per duplicat en registre 
general i al correu ideas@ua.es 

(h) Falta de 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 per 
duplicat en registre general i al correu ideas@ua.es 

(i) Falta de document d'identificació fiscal de la persona jurídica. Fotocòpia del Model 
036 d'Alta censal per duplicat en registre general i al correu ideas@ua.es 

(j) Falta de escriptura de constitució i modificacions posteriors degudament inscrita, si 
escau, en el Registre públic que corresponga, que incloga els Estatuts vigents que 
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regisquen el funcionament de la persona jurídica.per duplicat en registre general i al 
correu ideas@ua.es 

(k) Falta de certificat signat per l'Administrador de l'empresa on es justifique qui/els qui 
tenen la titularitat de les participacions socials o accions de la societat per duplicat en 
registre general i al correu ideas@ua.es 

(l) Falta de justificació acreditativa d'estar al corrent des us obligacions tributàries 
(Hisenda Pública Estatal i Autonòmica) i amb la Seguretat Social per duplicat en 
registre general i al correu ideas@ua.es 

(m) Falta de declaració responsable de la capacitat d'obrar del representant legal de 
l'empresa per a presentar-se i assumir les obligacions inherents al concurs per duplicat 
en registre general i al correu ideas@ua.es 
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