
        
 
 
 

 
BASES REGULADORES DE LA III EDICIÓ DEL  C O N C U R S  5 U  C V  

S T A R T U P  2016 
 

Resolució de la vicerectora d’Estudiants i Ocupació per la qual s’aprova per a aquest any 
2016 la convocatòria de la III edició dels premis CONCURS 5U CV STARTUP en la 
Universitat d’Alacant (d’ara endavant, UA), que va dirigida a persones emprenedores 
de la UA per a premiar les millors iniciatives emprenedores i trajectòries empresarials 
de la Comunitat Valenciana. 
La Universitat d’Alacant, a través del projecte institucional Ua:emprende, vinculat amb 
el Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació i el Vicerectorat d’Investigació i Transferència de 
Coneixement, organitza i gestiona la III edició d’aquest concurs en la UA. 
 
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA 
1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA 
La Universitat d’Alacant s’empara en el marc del programa “Campus 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 l’any 2016 aprovats per la Llei 11/2015, de 29 de desembre.   
El programa “Campus 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 aquest programa naix la iniciativa del Concurs 5U CV Startup que té com a 
objectiu premiar les millors iniciatives emprenedores i trajectòries empresarials de la 
Comunitat Valenciana d’acord amb el creixement, el caràcter innovador, l’estratègia 
empresarial i l’aportació a l’entorn. Per a fer-ho, cadascuna de les 5 universitats 
públiques valencianes convoca el concurs en els seus campus dirigit a persones 
emprenedores de la seua comunitat universitària. Un comitè de selecció extern a les 5 



        
universitats seleccionarà les millors iniciatives empresarials que cal premiar entre el 
total de candidatures presentades i preseleccionades per les universitats. 
Aquesta iniciativa s’emmarca dins dels programes de suport a l’emprenedoria duts a 
terme per la UA a través del programa institucional ua:emprende, vinculat amb el 
Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació i el Vicerectorat d’Investigació i Transferència de 
Coneixement. 
 
Els objectius específics són: 

 Donar suport 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. 

 

2. PREMIS 
Aquests premis estan finançats per la Conselleria d’Economia Sostenible, Indústria, 
Comerç i Treball a través de la concessió de subvenció prevista en la línia nominativa 
distribuïda T7864000 “Campus Emprenedor Innovador” a la UA, en la partida 
pressupostària 47000001 del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de 
Coneixement de la UA i en la partida pressupostària 48000002 del Vicerectorat 
d’Estudiants i Ocupació de la UA, en les quals hi ha crèdit pressupostari suficient per a 
la cobertura d’aquesta convocatòria. L’import global màxim destinat als premis per part 
de la UA ascendeix a la quantitat de 20.250 euros per les candidatures de la UA en cas 
que siguen seleccionades pel comitè de selecció com a guanyadores del concurs. La 
dotació econòmica dels premis estarà subjecta a la corresponent retenció que estableix 
la normativa vigent. 
 

S’estableixen dues categories de premis: 
1. Categoria Startup 
2. Categoria Startup Júnior 

Les dues categories són excloents. 
 

1. CATEGORIA STARTUP 
Dotació total màxima: 16.500 euros 
Premis de la categoria: 



        
Entre totes les candidatures presentades i preseleccionades per les cinc universitats, es 
premiarà les tres empreses amb les millors iniciatives emprenedores amb una idea 
innovadora i viable comercialment. 

 PRIMER PREMI: 1 premi  
DOTACIÓ: en cas de resultar guanyadora una empresa candidata de la UA presentada 
en aquesta categoria, la UA premiarà amb un import de 9.000 euros a fons perdut. 

 SEGON PREMI: 1 premi 
DOTACIÓ: En cas de resultar guanyadora una empresa candidata de la UA presentada 
en aquesta categoria, la UA premiarà amb un import de 5.000 euros a fons perdut. 

 TERCER PREMI: 1 premi  
DOTACIÓ: en cas de resultar guanyadora una empresa candidata de la UA presentada 
en aquesta categoria,  la UA premiarà amb un import de 2.500 euros a fons perdut. 
 

2. CATEGORIA STARTUP JÚNIOR 
Dotació total màxima: 3.750 euros 
Premis de la categoria: 
Entre totes les candidatures presentades i preseleccionades per les cinc universitats es 
premiarà les cinc millors iniciatives emprenedores que presenten una idea de negoci 
innovadora i viable comercialment. 

 DOTACIÓ: CINC PREMIS de 750 euros cadascun. 
En cas de resultar guanyadora alguna empresa o projecte candidat de la UA presentada 
en aquesta categoria, la UA la premiarà amb un import de 750 euros a fons perdut. 
 
3. PARTICIPANTS 
Tant les persones finalistes com les guanyadores d’anteriors edicions del concurs podran 
presentar-se sempre que ho facen amb propostes d’idees diferents de les presentades 
anteriorment o a una categoria diferent de la presentada anteriorment. 
1. CATEGORIA STARTUP 
Podrà participar en aquesta categoria qualsevol microempresa o pime que tinga la seua 
seu social a la Comunitat Valenciana, amb activitat comercial i una antiguitat mínima 
d’1 any i màxima de 4 anys pel que fa a la data límit de presentació de la documentació 
a aquest concurs, en la qual almenys una de les persones sòcies fundadores siga 
estudiant, egressada o titulada de la UA. 



        
 

Es defineix microempresa o pime amb forma societària, d’acord amb la definició 
recollida en l’annex I del Reglament de la Comissió Europea núm. 880/2008, de 6 
d’agost. En queden excloses les empreses de caràcter individual, les comunitats de béns 
i les societats civils, com també les associacions, fundacions, administracions públiques 
i, en general, les entitats sense ànim de lucre. 
 
 2. CATEGORIA STARTUP JÚNIOR: 
S’hi podrà participar de forma individual o col·lectiva. 

1. Podrà participar en aquesta categoria qualsevol persona emprenedora amb un 
projecte empresarial que encara no estiga constituït com a empresa en la qual 
almenys una de les persones integrants de l’equip siga estudiant, egressat o 
egressada o tinga titulació de la UA. 

2. També podran participar-hi 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 
una de les persones fundadores siga estudiant, egressat o egresada o tinga 
titulació de la UA. 

4. SOL·LICITUDS 
El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des de l’endemà de la publicació 
en el BOUA (data de publicació de la convocatòria en la pàgina web del Vicerectorat 
d’Estudiants i Ocupació de la UA (http://web.ua.es/va/vr-estudiants/vicerectorat-d-
estudiants-i-ocupacio.html) i fins al 8 de setembre del 2016 a les 14 hores.   
Es donarà publicitat a aquesta convocatòria a tota la comunitat universitària UA a través 
de la pàgina web de ua:emprende (uaemprende.ua.es) i del Vicerectorat d’Estudiants i 
Ocupació de la UA (http://web.ua.es/va/vr-estudiants/vicerectorat-d-estudiants-i-
ocupacio.html) i dels mitjans informatius dels quals aquests disposen.  
Per a poder presentar-se a la convocatòria, els participants hauran de lliurar tota la 
documentació requerida en la convocatòria, segons la següent forma d’inscripció: 
1. Imprimir el pdf que es genera una vegada enviada la sol·licitud online i signar-ho per 
totes les persones de l’equip participant. Ha d’incloure-hi la identificació de totes i, 
juntament amb la resta de documentació requerida (segons la categoria de premis a la 
qual es presenten; vegeu l’apartat 5 Documentació que cal presentar), cal presentar-ho 
tot per duplicat en el Registre General de la UA. La documentació es presentarà en 
sobre tancat i estarà dirigida al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació de la UA. 
 
2. A més, cal emplenar i enviar el formulari de sol·licitud en línia i afegir-hi totes les 
persones de l’equip participant. Ha d’incloure-hi la identificació de totes i, juntament 



        
amb tota la documentació requerida (segons la categoria de premis a la qual es 
presenten; vegeu l’apartat 5 Documentació que cal presentar), cal enviar-lo a l’adreça 
de correu electrònic ideas@ua.es i especificar-hi l’assumpte Concurs 5U CV StartUp, 
categoria a la qual es presenta i nom del projecte/empresa, fins a les 14 h del dia 8 de 
setembre del 2016. 
El formulari de sol·licitud de cada categoria de premis estarà disponible en la web http://web.ua.es/va/vr-estudiants/vicerectorat-d-estudiants-i-ocupacio.html, on també es podran consultar les bases de la convocatòria. 
Amb cada sol·licitud s’ha de presentar tota la documentació corresponent a cada modalitat, la qual es detalla en l'apartat següent. 
En cas que les sol·licituds no reunisquen els requisits indicats o no siga correcta la 
documentació adjuntada, es requerirà l’esmena d’aquestes en el termini màxim de  5 
dies, des de la publicació de les qüestions que s’han d’esmenar en la pàgina del 
Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació de la UA, i s’indicarà que si no s’esmena, la 
sol·licitud es donarà per desestimada. 
 

No es consideraran aquelles sol·licituds que no complisquen amb els requisits esmentats 
en aquestes bases, o que incloguen dades falses. La falta de documentació donarà lloc 
a l’exclusió de la convocatòria. 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases de la convocatòria. 
Les candidatures als premis que siguen preseleccionades per cadascuna de les 
universitats participants en el Concurs 5U CV StartUp seran presentades per les 
universitats, que enviaran un llistat signat amb les candidatures proposades i la resta de 
documentació presentada a la Subdirecció General d’Economia Social i Emprenedoria el 
dia 7 d’octubre del 2016 per a la seua selecció per part del Comitè de Selecció constituït 
a aquest efecte. Tot això per via telemàtica i registre d’entrada.  
 
5. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
Per a les dues categories:  

 Formulari de sol·licitud de la categoria a la qual es presenta. Aquest formulari es 
podrà descarregar des de la web http://web.ua.es/va/vr-estudiants/vicerectorat-d-
estudiants-i-ocupacio.html. El formulari haurà de ser signat per la persona participant, i 
en cas d’equips o empreses per cada integrant de l’equip emprenedor. El formulari 
inclourà el nom, el número de DNI, el telèfon mòbil i el correu electrònic de la persona 
participant i, si escau, de cada integrant de l’equip, i el nom del projecte/empresa. 



        
 Currículum vitae resumit de totes les persones promotores de l’empresa o de les 

persones components de l’equip emprenedor amb l’explicació del paper en 
l’empresa o en el projecte empresarial. 

 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 l’equip promotor i el 
paper en l'empresa/projecte. El vídeo no pot excedir dels 50 Mb. Seran admesos els 
formats AVI, MPG, MG2 i MOV. 
L’arxiu de vídeo s’enviarà a l’adreça ideas@ua.es mitjançant qualsevol sistema de 
transferència d’arxius (ex. https://www.wetransfer.com) i s’adjuntarà l’enllaç de 
descàrrega en el cos del correu. En cas de no disposar de l’enllaç de descàrrega, cal 
indicar clarament en l’assumpte de l’enviament el nom del projecte o empresa al 
qual pertany.  

 Fotocòpia del DNI de les persones promotores. 
 Document acreditatiu de la vinculació a la UA de les persones fundadores de 

l’empresa o de les persones components del projecte que presenten la candidatura 
(còpia del títol universitari o, si escau, de la matrícula del curs). 
 Pla d’empresa  

 - Categoria StartUp (màxim 15 pàgines), que demostre la viabilitat de l’empresa 
o projecte empresarial i en el qual es desenvolupen els punts següents: 
  Resum executiu 

 Equip i funcions 
 Inversors 
 Activitat, mercat i entorn 
 Innovació que incorpora el producte/serveis 
 Situació economicofinancera i previsions 
 Potencial d’expansió i internacionalització 
 
 
 - Categoria StartUp júnior (màxim 10 pàgines), que incloga els aspectes següents: 
 Resum executiu 
 Equip i funcions 
 Model de negoci: empleneu la plantilla Lean Canvas amb una breu 

explicació del model de negoci 
 Previsió economicofinancera 
 Potencial d’expansió i internacionalització 

 

La plantilla Lean Canvas es podrà descarregar des de la web http://web.ua.es/va/vr-
estudiants/vicerectorat-d-estudiants-i-ocupacio.html 



        
 

 Documentació addicional requerida per a la categoria StartUp:  
 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. 

 Fotocòpia de l’últim TC1 i TC2 presentat, o document equivalent i acreditació 
d’inscripció en el règim especial de treballadors autònoms la persona 
administradora. 

En cas de ser empresa, s’haurà d’enviar a més (per a les dues categories): 
 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. 
 Escriptura de poder o una altra inscrita, si escau, en el registre públic que corresponga, que acredite la capacitat d’obrar del representant legal de la persona jurídica per a presentar-se i assumir les obligacions inherents al concurs. 
 Justificació acreditativa d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries (hisenda pública estatal i autonòmica) i amb la Seguretat Social. 
 Declaració responsable que reuneix la capacitat d’obrar necessària en nom de la persona jurídica. 
 Declaració responsable de no incórrer, ni la persona jurídica ni les persones físiques que la integren, en cas d’incompatibilitat. 

 
6. ÒRGAN INSTRUCTOR I COMITÈ DE SELECCIÓ 
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és el Vicerectorat d’Estudiants i 
Ocupació. El mitjà de publicació de qualsevol acte que es dicte serà la pàgina web del 
Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació (http://web.ua.es/va/vr-estudiants/vicerectorat-d-
estudiants-i-ocupacio.html). 
Hi ha dues fases diferenciades per les quals es regiran les dues categories de premis del 
Concurs 5U CV StartUp 
Fase I: preselecció de candidatures UA per a optar als premis 
Entre totes les candidatures UA que es presenten a cada categoria, seran 
preseleccionades per l’equip ua:emprende les 3 millors candidatures UA amb més 
potencial empresarial en cadascuna de les dues categories, d’acord amb els criteris de 



        
valoració i barems següents: 

 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 del projecte/empresa (0-20 
punts) 

Una vegada feta la revisió de sol·licituds i aplicats els criteris previstos, es publicarà en 
la web del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació (http://web.ua.es/va/vr-
estudiants/vicerectorat-d-estudiants-i-ocupacio.html) la resolució provisional amb els 
noms de les 3 candidatures UA preseleccionades per a cadascuna de les categories, el 
dia 23 de setembre del 2016. Es podran interposar al·legacions a la resolució en els 5 
dies següents a la publicació davant el comitè de preselecció. 
 
Una vegada complit el termini d’al·legacions, s’elevarà la proposta a la vicerectora 
d’Estudiants i Ocupació de la UA per a la resolució definitiva de les candidatures 
d’aquesta universitat.  
Aquesta resolució definitiva de la UA es publicarà en la pàgina web del Vicerectorat 
d’Estudiants i Ocupació (http://web.ua.es/va/vr-estudiants/vicerectorat-d-estudiants-i-
ocupacio.html).  
 
L’òrgan d’instrucció resoldrà les incidències que es puguen ocasionar al llarg de la 
convocatòria amb objectivitat i transparència.  
Fase II: selecció dels guanyadors 
Les 6 candidatures UA preseleccionades (3 candidatures per categoria) per a optar a 
aquests premis seran enviades pel Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació a la Subdirecció 
General d’Economia Social i Emprenedoria per a la valoració i selecció per part dels 
comitès de selecció constituïts a aquest efecte, de la mateixa manera que la resta 
d’universitats enviaran les seues candidatures. 
Es designarà un comitè de selecció diferent per a cadascuna de les dues categories de 
premis de la convocatòria per a la valoració i selecció dels guanyadors o les guanyadores. 
Cadascun dels dos comitès de selecció estarà constituït per tres professionals de 
reconegut prestigi en la matèria, externs a l’equip ua:emprende i a la resta de les 
comissions i departaments de les universitats integrades en el “Campus Emprenedor 
Innovador”, nomenats pel director general d’Economia, Emprenedoria i 
Cooperativisme. Actuarà com a secretari o secretària amb veu i sense vot quien ostente 
la Subdirecció General d’Economia Social i Emprenedoria o la persona funcionària en qui 



        
delegue, en el cas de la categoria StartUp, i qui ostente la direcció del Servei de Foment 
de l’Emprenedoria o la persona funcionària en qui delegue, en el cas de la categoria 
StartUp júnior. 
Els dos comitès seleccionaran les persones guanyadores atenent als criteris de valoració 
i les baremacions de cada categoria indicades en l’apartat 7, Criteris de selecció, d’acord 
amb la documentació aportada per cada candidatura. 
Els comitès podran declarar desert qualsevol dels premis per falta de qualitat de les 
propostes o altres motius que seran degudament motivats. 
La decisió dels comitès serà inapel·lable. 
Les persones que formen part de l’òrgan d’instrucció i dels comitès de selecció del 
concurs es comprometen a no difondre, transmetre o revelar a terceres persones 
qualsevol informació en interès propi o de tercers en relació amb els projectes 
presentats. 
 
 

7. CRITERIS DE SELECCIÓ 
 La concessió dels premis es farà mitjançant el règim de concurrència competitiva. 
La selecció es durà a terme d’acord amb els principis de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat, coherència i no-discriminació. 
Per a la selecció dels guanyadors i guanyadores, la comissió de selecció tindrà en compte 
els següents criteris de valoració per a cada categoria de premis i amb els corresponents 
barems: 
 

1. CATEGORIA STARTUP (baremat sobre un total de 90 punts) 
 Innovació, diferenciació i originalitat de l’oportunitat de negoci (0-30 punts). 
 Viabilitat tècnica, comercial i economicofinancera de l’empresa (0-30 punts). 
 Pla estratègic i previsió econòmica per als pròxims 3 anys (2017-2019) (0-20 punts). 
 Perspectives d’internacionalització i ampliació de mercats (0-10 punts). 

 

 

2. CATEGORIA STARTUP JÚNIOR (baremat sobre un total de 120 punts) 
 Innovació, diferenciació i originalitat de l’oportunitat de negoci (0-30 punts). 
 Viabilitat tècnica, comercial i economicofinancera (0-20 punts). 
 Potencial de creixement i consolidació (0-20 punts). 



        
 Potencial internacional (0-10 punts). 
 Perfil i nivell d’implicació real de la persona emprenedora (0-20 punts). 
 Intencionalitat de la posada en marxa de l’empresa (0-20 punts). 

 
8. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

 

El nom de les persones premiades es farà públic en la pàgina web del Vicerectorat 
d’Estudiants i Ocupació (http://web.ua.es/va/vr-estudiants/vicerectorat-d-estudiants-i-
ocupacio.html) la setmana del 17 d’octubre del 2016. En cas de canvi, s’anunciarà amb 
suficient antelació. 
Els resultats amb els noms de les persones guanyadores es publicaran, a més, en la 
pàgina web de la resta d’universitats públiques. 
De la mateixa manera, es comunicarà per correu electrònic a cadascuna de les persones 
guanyadores.  
Els premis es lliuraran en acte oficial. El dia i l’hora concreta de l’acte serà comunicada 
a totes les persones interessades amb antelació suficient.  
Les persones guanyadores es comprometen a arreplegar personalment els seus 
corresponents guardons en l’acte de lliurament de premis. 

9. PAGAMENT DELS PREMIS 
El pagament de l’import dels premis es tramitarà una vegada feta pública la resolució i 
després de la notificació del premi per correu electrònic (el que prèviament haja 
especificat cada participant en el formulari de sol·licitud) a cadascuna de les persones 
guanyadores, una vegada finalitzats els tràmits i transcorreguts els terminis 
corresponents.  
Si el participant és un projecte empresarial no constituït com a empresa, el premi serà 
repartit entre totes les persones integrants de l’equip emprenedor. 
En cas de participant individual que resulte guanyador o guanyadora, els premis 
s’abonaran en comptes bancaris oberts a nom de la persona participant UA, i en cas 
d’equips emprenedors a nom de cadascuna de les persones integrants de l’equip 
guanyador.  
Si el participant és una empresa, els premis s’abonaran en comptes bancaris oberts a 
nom de l’empresa o les empreses premiades. 
A la quantitat dels premis es practicarà les corresponents retencions fiscals que marca 
la legislació vigent. 



        
 
10. DIFUSIÓ, PUBLICITAT I DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
L’organització, l’òrgan d’instrucció i els comitès de selecció de la convocatòria es 
comprometen a mantenir la confidencialitat quant a les candidatures presentades i el 
contingut d’aquestes durant tot el procés.  
L’acceptació d’aquestes bases comporta l’autorització expressa per a la realització 
d’activitats de publicitat i difusió amb finalitats informatives relacionades únicament 
amb aquest concurs. La UA, la resta d’universitats públiques valencianes i la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball podran fer difusió i 
publicitat de les iniciatives presentades i de les quals hagen sigut guardonades en el 
concurs, i de la identitat los autores o autores.  
Els drets dels continguts presentats al concurs pertanyen a les persones autores i no a 
l’organització de la convocatòria. Cada participant en el concurs garanteix ser titular de 
tots els drets per a presentar els continguts al concurs, ja siguen drets de propietat 
intel·lectual o industrial. 
Les persones participants guardonades podran fer publicitat d’aquesta condició en 
capçaleres, anuncis i memòries i podran especificar l’any en què van ser premiades, com 
també publicar o difondre la concessió dels premis en qualsevol mitjà de comunicació. 
11. INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Per a més informació o resolució de dubtes sobre la convocatòria Concurs 5U-CV 
STARTUP – III edició en la UA es podrà consultar directament amb el Vicerectorat 
d’Estudiants i Ocupació, correu electrònic: ideas@ua.es. 
 
12. RÈGIM JURÍDIC 
Aquests premis es regeixen pel que estableixen aquestes bases, els preceptes de 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. 
Supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret públic i, en defecte d’això, les 
normes de dret privat. Tot això en compliment del que estableix el conveni subscrit 
entre la Universitat Politècnica de València i la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball per a la realització de les activitats del programa 
“Campus Emprenedor Innovador”.   



        
13. PROTECCIÓ DE DADES 
Les dades de caràcter personal facilitats per la persona interessada o a les quals la 
Universitat d’Alacant tinga accés en el marc d’aquesta convocatòria tindran la protecció 
derivada de la Llei orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre 1999, de protecció de dades 
de caràcter personal.  
El tractament de dades que es faça ha d’estar inclòs dins dels previstos en el 
corresponent fitxer de dades registrat; en un altre cas i d’acord amb el tractament de 
dades que es faça haurà de donar-se d’alta el fitxer de dades corresponent a través de 
la Secretaria General. 

14. RECLAMACIONS 
Contra aquesta convocatòria, 3a edició del Concurs 5U CV StartUp, com també contra la 
resolució d’aquesta convocatòria, que esgota la via administrativa, es podrà interposar 
recurs potestatiu de reposició davant el Rectorat de la UA en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els 
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons redacció 
donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o recurs contenciós administratiu de la 
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la 
notificació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Alacant, 8 de juliol de 2016 
 
 
 
 
La vicerectora d’Estudiants i Ocupació 
Nuria Grané Teruel 
 


