
El Consell Social de la Universitat Jaume I, amb el propòsit de 
fomentar la iniciativa empresarial i l’esperit emprenedor del seu 
estudiantat, acorda convocar la VII Edició del Premi a la Iniciativa 
Emprenedora Estudiantil.
Les bases d’aquest premi són les següents:
1. El premi es dirigeix a tot l’alumnat de la Universitat Jaume I 
que estiga cursant estudis de llicenciatura, grau, màsters oficials 
i doctorat, o els haja finalitzat en els cinc últims cursos acadèmics, 
i que haja materialitzat un projecte de caràcter empresarial. La 
candidatura pot ser individual o col·lectiva.
2. El premi es dota amb 6.000 euros i diploma de reconeixement.
3. Els criteris de valoració són els següents:

-Grau d’execució real del projecte de caràcter empresarial.
- Originalitat i caràcter innovador del projecte.
- Potenciació de l’autoocupació.
- Repercussió social, econòmica i industrial.
- Desenvolupament econòmic i social.
- Implicació real de les candidatures en l’execució del projecte.
- Priorització dels projectes de base tecnològica i utilització de 
les tecnologies de la informació i comunicació.

4. Els projectes empresarials han d’estar en situació d’aplicació 
efectiva, s’ha d’acreditar que l’empresa està constituïda, 
formalitzada i en funcionament el dia de la data de terminació del 
termini per a la presentació de candidatures al premi.
5. Presentació de candidatures. Consisteix a la presentació d’una 
sol·licitud, segons guia annexa, acompanyada per una memòria, 
l’extensió màxima de la qual ha de ser de 10 pàgines, incloent els 
aspectes següents:
- Exposició de la iniciativa empresarial.
- Forma jurídica de l’empresa.
- Acreditació que l’empresa constituïda està en funcionament 

mitjançant l’aportació de les dades més significatives sobre 
infraestructures, recursos humans, producció i situació 
economicofinancera, nombre de clients, balanços i comptes de 
resultats.

- Altres dades que faciliten la comprensió i la valoració de la 
iniciativa empresarial.

- Els candidats i candidates poden aportar un vídeo, 
d’aproximadament 5 minuts de durada, amb la descripció de 
l’activitat de l’empresa.

- S’ha d’acreditar la condició d’estudiant o d’haver-se titulat a la 
Universitat Jaume I, en els termes detallats en la base 1). En 
el cas de candidatures col·lectives o en consorci amb diverses 
organitzacions (institucions, empreses, etc.), s’ha de ressenyar 
quina és exactament la participació de les candidatures de 
l’alumnat o persones titulades.

6. La sol·licitud i la memòria, per duplicat, s’han de presentar a la 
Secretaria del Consell Social, situada a la seu del Consell Social, 
a l’edifici del Consell Social i Postgrau, al Campus del Riu Sec. La 
sol·licitud ha de recollir les dades i contingudes que especifica la 
guia que ha de ser facilitada per la Secretaria del Consell Social. 

El termini de presentació finalitza a les 12.00 hores del dia 17 
d’octubre de 2014.
7. El resultat del concurs s’ha de donar a conèixer dins dels 
quatre mesos següents a la data de finalització de presentació de 
candidatures.
8. El jurat està compost pel president del Consell Social; el rector de 
la Universitat Jaume I; els dos vicepresidents del Consell Social de 
la Universitat Jaume I; el vicerector d’Investigació i Postgrau; el vocal 
del Consell Social designat per la Conselleria d’Indústria, el president 
de la Confederació d’Empresaris de Castelló. El secretari del jurat és 
el del Consell Social. El jurat ha de valorar la iniciativa empresarial, 
la seua implantació real i les seues dades econòmiques, així com el 
grau de titularitat i participació dels candidats i candidates; el jurat 
pot demanar l’opinió d’assessors i assessores externs o interns que 
crega oportú i mantenir entrevistes amb els candidats i candidates.
9. El jurat es reserva la facultat d’interpretar aquestes bases i de 
declarar desert el premi. La seua decisió és inapel·lable, sense 
perjudici d’allò que s’ha establit per la legislació vigent.
10. Es garanteix la confidencialitat de les candidatures presentades. 
Les no premiades poden ser retirades en el termini d’un mes des de 
la concessió del premi.
Castelló de la Plana, 18 de març de 2014

GUIA PER A LA SOL·LI CITUD
Identificació de la candidatura:

−− Nom i cognoms de les persones sol·licitants, núm. de DNI/NIF, 
telèfon i adreça postal i electrònica.

Projecte empresarial:
−− Identificació de la iniciativa empresarial.
−− Forma jurídica de l’empresa.
−− Acreditar o justificar que l’empresa constituïda està en 
funcionament, amb l’aportació de documentació econòmica 
i cartera de clients.

Acreditació de la condició d’estudiant/estudianta o egressat/
egressada:

−− Certificació o documentació acreditativa fefaent.
−− En cas de candidatura col·lectiva o en consorci, acreditació 
documental de la participació real de les persones candidates.

Documents que s’han d’adjuntar:
−− Còpia del DNI, NIF, escriptura de la societat mercantil 
inscrita en el Registre, o qualsevol altre document fefaent 
d’identificació de l’empresa.
−− Memòria d’acord amb les bases del premi, acompanyada de 
la documentació justificativa necessària que, com a mínim, 
ha d’acreditar els requisits enumerats en la base 5 i aquells 
que es considere oportú presentar en relació amb els criteris 
de valoració, base 3.

Admissió i justificació:
−− Acceptació de les bases que figuren en la convocatòria del 
premi i sol·licitud de participació.
−− Signatura.
−− Presentació de la sol·licitud a la Secretaria del Consell Social, 
abans del dia 17 d’octubre, a les 12.00 h.
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