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0. INTRODUCCIÓ
Aquestes CONDICIONS GENERALS D’ÚS regeixen l’accés i la utilització, per part
dels usuaris, de la pàgina web www.uniempren.es. Per mitjà de l’acceptació
d’aquestes Condicions generals d’ús, l’usuari manifesta:
1. Que ha llegit, entén i comprèn el que ací s’exposa.
2. Que és una persona amb capacitat suficient per a contractar.
3. Que assumeix totes les obligacions ací establertes.
La utilització de la pàgina web www.uniempren.es (d’ara endavant, pàgina web), i el
registre en aquesta, atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (d’ara endavant
l’usuari ) i implica l’acceptació de totes les disposicions incloses en aquestes Condicions
generals d’ús.
L’usuari ha de llegir aquestes Condicions generals d’ús en cada accés que comporte una
acció en la pàgina web, ja que poden sofrir modificacions.
El titular de la pàgina web es reserva la facultat de realitzar, en tot moment i sense
necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i
serveis, d’aquestes Condicions generals d’ús i, en general, de tots els elements que
integren el disseny i la configuració de la pàgina web. En tot cas, el titular es
compromet a:



Comunicar les modificacions i actualitzacions de les condicions generals d’ús
als usuaris registrats.
Fer públiques les modificacions i actualitzacions de les condicions generals d’ús
en el blog d’UNIEMPREN.

1. INFORMACIÓ GENERAL
A continuació, i complint el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de
serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSICE),
s’ofereix la informació general dels serveis prestats en la pàgina web.
TITULAR DELS SERVEIS PRESTATS EN UNIEMPREN
La Fundació General de la Universitat de València (d’ara endavant, FGUV), a través de
l’Observatori d´Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL), és l’entitat que
gestiona la plataforma i els serveis prestats per UNIEMPREN (d’ara endavant, titular
del servei).
Titular: Fundació General de la Universitat de València.
Domicili: Carrar d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) de València
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NIF: G-46980207
Adreça electrònica: opal@uv.es
Telèfon: 961 625 901
Inscripció registral: Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el
número V-79.
2. CONDICIONS D’ÚS
2.1. Registre
Amb caràcter general, per a l’accés als continguts de la pàgina web no cal el registre de
l’usuari.
Això no obstant, la utilització de certs serveis i l’accés a determinada informació està
condicionada al registre previ gratuït de l´usuari. Aquests són els que segueixen:
1.
2.
3.
4.

Cerca de finançament o aportacions a través del MICROMECENATGE
Cerca de SOCIS
Cerca de COL·LABORACIONS
Cerca de VOLUNTARIS

2.2. Usuaris
L’usuari registrat pot assumir dos tipus de rols en la pàgina web:





L’usuari emprenedor, és aquella persona que dóna d'alta un projecte social,
empresarial, cultural i científic a través de la pàgina web.
El concepte “usuari emprenedor” en Uniempren inclou també els investigadors o
equips d’investigació que, treballant per compte d’altre mitjançant una
vinculació contractual o estatutària amb una entitat d’investigació, necessiten
utilitzar els serveis de la plataforma Uniempren.
L’usuari mecenes és el que està interessat a donar suport econòmic als projectes
actius del servei de crowdfunding i que han estat publicats per l’usuari
emprenedor.

Als efectes d’aquestes Condicions generals d’ús, es tractaran els dos rols de l’usuari,
emprenedor i mecenes, com l’usuari , en tot allò que siga d’aplicació comú.
Les dades introduïdes per l'usuari hauran de ser exactes, actuals i veraços en tot
moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents Condicions
Generals d'Ús, podent donar com resultat el bloqueig immediat del compte de l'usuari i
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la reclamació de quants danys i perjudicis haja pogut causar la inexactitud d'aquestes
dades. En cap cas, l'usuari podrà registrar a una altra persona sense la deguda
autorització.
El titular del servei es reserva el dret de sol·licitar als usuaris quanta informació i
documentació siga necessària. Quan es tracte d'usuaris persones jurídiques (tals com a
empreses, associacions, fundacions, etc.), es facilitarà la informació necessària per a
acreditar la vigència i representació legal de l'entitat usuària.
L'usuari registrat serà responsable, en tot moment, de la custòdia de la seua
contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que pogueren
derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament de la
mateixa. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts
realitzat sota la contrasenya d'un usuari registrat es reputaran realitzats per dita
usuària registrada, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.
La FGUV en la prestació dels serveis d'intermediació descrits en aquest document
actua de bona fe. Els usuaris exoneren a la FGUV de qualsevol tipus de responsabilitat
directa o indirecta derivada dels contactes realitzats i de la participació en projectes que
s'originen en UNIEMPREN, sent els propis usuaris registrats els responsables de les
actuacions realitzades a través de la plataforma.
2.3. Exclusió de responsabilitat
2.3.1. Exclusions generals
El titular del servei és un mer intermediari entre els usuaris de la pàgina web. Per tant,
no es fa responsable de l’actuació dels usuaris que publiquen els projectes en la pàgina
web; els usuaris emprenedors són els únics responsables del compliment dels
compromisos adquirits en els seus projectes.
El titular del servei no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització de la pàgina
web, ni garanteix que la informació publicada siga precisa ni completa. Per tant,
l’usuari ha de confirmar que la informació publicada és precisa i suficient abans de
prendre cap decisió sobre l’ús dels serveis que la pàgina web posa a la seua disposició.
L’accés de l’usuari a la pàgina web no implica per al seu titular l’obligació de controlar
l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a
l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de
programes informàtics nocius.
El titular del servei no es responsabilitza dels danys produïts en el programari o
maquinari dels equips informàtics amb què accedisquen els usuaris a la pàgina web.
El titular del servei no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus
produïts a l’usuari que siguen conseqüència de fallades o desconnexions en les xarxes
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de telecomunicacions i que causen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de
la pàgina web durant la seua prestació o amb caràcter previ.
2.3.2. Responsabilitat sobre els enllaços i continguts de recursos externs
El servei d’accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i
fins i tot instruments de cerca que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals
d’Internet (d’ara endavant, llocs enllaçats). En aquests casos, el titular del servei només
serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la
mesura que tinga coneixement efectiu de la il·licitud i no haja desactivat l’enllaç amb la
diligència deguda. En cas que l’usuari considere que hi ha un lloc enllaçat amb
continguts il·lícits o inadequats, ho haurà de comunicar al titular del servei, sense que
en cap cas aquesta comunicació comporte l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.
L’existència de llocs enllaçats no pressuposa la formalització d’acords amb els
responsables o titulars, ni la recomanació, promoció o identificació del titular del servei
amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts pel seu titular.
El titular del servei no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no
es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització,
indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per
qualsevol altre dany que no li siga directament imputable.
3. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
3.1. MICROMECENATGE
3.1.1. Concepte
www.uniempren.es és una pàgina web destinada a la cerca de finançament de
projectes mitjançant crowdfunding (micromecenatge), permetent als seus usuaris
publicar les seues idees, projectes socials, empresarials, culturals i científics i
aconseguir recursos per a dur-los a terme, mitjançant les aportacions d'altres usuaris
mecenes.
3.1.2. Procediment d´admissió de projectes
Els projectes es poden presentar per persones físiques i jurídiques. En el cas de
persones jurídiques, l'entitat es registra com a usuari i el seu representant legal serà la
persona de contacte amb UNIEMPREN, adjuntant la documentació necessària per a
acreditar la vigència i representació legal, sent la següent:



En persona física: NIF
En persona jurídica: NIF, estatuts, document que acredite la representació legal,
registre d'inscripció de l'entitat, poders o document que Uniempren considere
convenient.
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En Projectes científics: si el projecte s'emmarca en el marc d'una Universitat o Centre
de Recerca públic i/o privat, la persona de contacte designada haurà de presentar
l'autorització signada per l'Oficina de Transferència de Resultats de Recerca (OTRI)
incloent el número de compte en el qual es recaptaran els fons.
En el cas dels usuaris investigadors hauran de complir les condicions relatives a la
propietat intel·lectual i/o industrial que li són aplicable, amb l'Entitat per a la qual
treballen, i en particular, les descrites en les presents Condicions.
3.1.3. Procediment de publicació de projectes (usuari emprenedor)
Els serveis de publicació d’un projecte de micromecenatge en la plataforma
UNIEMPREN són gratuïts. En cas que s’arribe al 100 % de l’objectiu econòmic
sol·licitat, es reportaran les comissions que s’estableixen en aquest document.
L’emprenedor té l’obligació de definir tots els detalls tècnics relacionats amb el
projecte, excepte aquells que per la seua entitat tinguen caràcter confidencial, i ha
d’incloure una descripció detallada de la recompensa que cal lliurar a l’usuari mecenes.
Si l’usuari emprenedor treballa per compte d’altri i el seu projecte té relació directa
amb les funcions inherents a la seua vinculació laboral amb una entitat d’investigació,
requerirà una autorització prèvia de la seua institució.
Després d'analitzar, avaluar i acceptar el projecte de l'usuari emprenedor, la FGUV
enviarà correu electrònic a l'usuari emprenedor comunicant-li que el seu projecte ha
sigut admès i informant-li dels passos a seguir per a acceptar les condicions d'aquest
servei específic
El projecte de l’usuari emprenedor es publicarà en la plataforma com a projecte actiu,
mentre que dure el procés de cerca de finançament, que no serà superior a quaranta
dies. Una vegada obtingut el 100% de finançament, UNIEMPREN es reserva el dret de
mantenir publicat el projecte en la plataforma durant un (1) any, amb la finalitat de
promocionar els casos d’èxit de la plataforma.
Una vegada obtingut el finançament, l’usuari emprenedor es compromet a lliurar una
recompensa a l’usuari mecenes en el termini d’execució del projecte. Si l’usuari
emprenedor treballa per compte d’altri i el seu projecte té relació directa amb les
funcions inherents a la seua vinculació laboral amb una entitat, aquesta recompensa ha
d’haver estat autoritzada, amb caràcter previ a la publicació del projecte en
UNIEMPREN, per l’entitat per a la qual treballa.
La recompensa que es lliure ha de correspondre fidelment a la qualitat, esbossos,
característiques, especificacions tècniques i altra informació relacionada amb aquesta.
El termini de lliurament mai no pot excedir el temps definit per l’emprenedor en la
informació facilitada en el tipus de recompenses ofertes.
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Si no es lliura la recompensa, la FGUV s’exonerarà de qualsevol tipus de
responsabilitat i aportarà tota la documentació de què dispose i puga proporcionar, a fi
de facilitar l’adopció de les mesures legals oportunes, als usuaris mecenes que així ho
desitgen.
Tant l’usuari emprenedor com l’usuari mecenes han de disposar d’un compte en PayPal
per a rebre o realitzar les aportacions. Si el projecte compleix l’objectiu i cobreix el
100% de l’import sol·licitat, s’ingressarà a l’usuari emprenedor l’import recaptat al seu
compte de PayPal, descomptant prèviament la comissió corresponent a favor de la
FGUV i la comissió imposada per PayPal, tal com es descriu en el punt següent. Si el
projecte no té èxit, no comportarà cap càrrec a l’usuari.
Si l’usuari emprenedor treballa per compte d’altri i el seu projecte té relació directa amb
les funcions inherents a la seua vinculació laboral amb una entitat, el compte PayPal
per a rebre les aportacions haurà d’estar a nom de l’entitat per a la qual treballa. A
l’efecte de l’aplicació d’aquestes condicions generals, aquest compte s’anomena
“compte PayPal de l’usuari emprenedor”.
Els usuaris mecenes han d’ingressar les aportacions corresponents fent ús del seu
compte de PayPal.
Si el projecte compleix els objectius de finançament en el termini de quaranta (40) dies,
i cobreix el 100%, o més, de l’import sol·licitat, les aportacions es destinaran al compte
de PayPal de l’usuari emprenedor, una vegada descomptades les comissions aplicables,
que són:
 Comissions de gestió de la web per la FGUV per a:
 Projectes empresarials: 5% (impostos exclosos) de l’import recaptat.
 Projectes socials sense ànim de lucre: 3 % (impostos exclosos) de l’import
recaptat.
 Els projectes d’investigació. Poden ser:
1. D’interès general-sense ànim de lucre: la comissió per despeses de gestió
és del 3% (impostos exclosos) de l’import recaptat.
2. Amb ànim de lucre: la comissió per despeses de gestió és del 5%
(impostos exclosos) de l’import recaptat.
A l’efecte d’aquestes condicions, s’entenen per projectes d’investigació d’interès
general els relatius a la investigació bàsica, els projectes de divulgació de la
ciència o els de difusió/publicació de resultats d’investigació. S’entenen per
projectes d’investigació amb ànim de lucre, els projectes d’investigació aplicada i
els projectes de prova de concepte.
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 Comissions imposades pel servei de PayPal: es poden consultar en l’enllaç
següent:
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/helpscr?cmd=_display-feesoutside
L’usuari emprenedor, per si mateix o, si és el cas, a través de l’entitat amb què mantinga
vinculació estatutària o contractual en relació directa amb el projecte, és l’únic responsable
del pagament de les comissions derivades dels serveis prestats en la pàgina web i
també dels percentatges de comissions imposades per PayPal.
3.1.4. Participació en projectes (usuari mecenes)
L’usuari mecenes ha de seleccionar el projecte que desitja finançar i indicar la quantitat
que vol aportar-hi.
L’usuari mecenes ha de realitzar el pagament de les aportacions mitjançant la
passarel·la PayPal, a la qual pot accedir a través de la pàgina web mitjançant enllaç que
el redirigirà a PayPal per poder realitzar la gestió electrònica. La FGUV queda
totalment exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat.
L’import aportat es farà efectiu en el compte de l’usuari emprenedor quan haurà
transcorregut el termini estipulat (40 dies), i sempre que el projecte seleccionat arribe o
supere el 100% de l’objectiu de finançament que s’havia proposat. Si l’usuari mecenes
no atén la quantitat compromesa, la FGUV s’exonera de qualsevol tipus de
responsabilitat. En cap cas no es farà efectiu el cobrament en el compte de l’usuari
emprenedor si el projecte no arriba al 100% de finançament.
L’aportació realitzada per l’usuari mecenes li dóna dret a rebre la recompensa
proposada per l’usuari emprenedor només si s’ha obtingut el 100 % de finançament del
projecte. L’usuari emprenedor és l’únic responsable del lliurament de recompensa
Uniempren enviarà les següents dades de l'usuari mecenes a l'usuari emprenedor en el
cas que aquest haja aconseguit el 100% de l'objectiu econòmic sol·licitat, a fi de fer-li
lliurament de la recompensa acordada: nom d'usuari, quantitat aportada i email.
3.1.5. Termini i forma d’execució
Cada projecte ha d’incloure el termini màxim d’execució, que mai no podrà ser
superior a un (1) any. Per a projectes d’investigació bàsica el termini d’execució mai no
podrà ser superior a 2 anys.
L’usuari emprenedor es compromet perquè l’execució del projecte es corresponga
fidelment als dissenys, esbossos, característiques, pla de treball, etc., publicats en
UNIEMPREN.
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Si l’usuari emprenedor no compleix el termini de lliurament o forma del projecte, es
considerarà un projecte no executat, el procediment del qual està descrit en el punt
següent.
Si l’usuari emprenedor té algun imprevist que li impedeix complir els temps fixats
d’execució del projecte, haurà de comunicar-ho immediatament, amb un mes
d’antelació, i justificar l’ampliació de temps per a l’execució del projecte, que no podrà
ser superior a 6 mesos.
3.1.6. No-execució de projecte
Una vegada obtingut el 100% del finançament, si en el termini d’un any –o dos en el
cas de projectes d’investigació bàsica– a comptar des del moment que es faça efectiu
l’ingrés en el compte de l’usuari emprenedor, aquest no executa el projecte i no ha
sol·licitat ampliació del termini per a l’execució del projecte amb un mes d’antelació, la
FGUV farà de mitjançera en la devolució de les aportacions sempre que l’usuari
mecenes actue de bona fe. En tot cas, aquesta intermediació no s’ha d’entendre com una
assumpció de responsabilitat per part de la FGUV en la devolució de les aportacions.
S’entén que l’usuari emprenedor actua de bona fe si:



Comunica la no-execució del projecte a la FGUV a través del correu electrònic
admin@uniempren.es
Realitza l’ingrés en el compte que la FGUV li indique de l’import total recaptat
més un 30% de penalització.

Havent actuat l’usuari emprenedor de bona fe, la FGUV retornarà les aportacions als
usuaris mecenes.
Si l’usuari emprenedor no actua de bona fe, la FGUV aportarà tota la documentació de
què dispose i que legalment puga proporcionar, a fi de facilitar l’adopció de les
mesures legals oportunes per incompliment de contracte a aquells usuaris mecenes que
així ho desitgen.
3.1.7. Cancel·lació de projectes de micromecenatge
La sol·licitud de cancel·lació per part de l’usuari emprenedor només es podrà realitzar
abans de finalitzar el termini de 40 dies per obtenir el finançament d’un projecte de
micromecenatge.
La sol·licitud s’ha de realitzar mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça
admin@uniempren.es, en què s’indique:
 Dades d’identificació de l’usuari emprenedor.
 Dades d’identificació del projecte.
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 Voluntat inequívoca de la cancel·lació del projecte i les seues causes.
Realitzada la sol·licitud, la FGUV anul·larà immediatament les aportacions realitzades
i procedirà a la cancel·lació del projecte, moment en què deixarà d’estar actiu o públic
en la plataforma. Això no obstant, la FGUV guardarà una còpia bloquejada del projecte
davant possibles reclamacions.
3.1.8. Cancel·lació d’aportacions
I. En qualsevol moment anterior a l’obtenció del 100 % del finançament d’un projecte,
l’usuari mecenes participant pot cancel·lar el seu compromís d’aportació mitjançant
l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça admin@uniempren.es, en què indique:
 Dades d’identificació de l’usuari mecenes.
 Dades d’identificació del projecte.
 Voluntat inequívoca de la cancel·lació de l’aportació i les seues causes.
La FGUV es compromet a anul·lar el compromís d’aportació efectuat per l’usuari
mecenes, de manera que no es procedirà al cobrament de cap quantitat.
II. L’usuari mecenes no podrà sol·licitar en cap cas la devolució de les quantitats una
vegada finalitzat el termini de 40 dies de publicació del projecte, sempre que aquest
haja obtingut el 100 % del finançament i aquest s’haja fet efectiu.
3.2. CERCA DE SOCIS
3.2.1. Concepte
www.uniempren.es és una pàgina web destinada a la cerca de socis per al
desenvolupament i execució d’un projecte.
3.2.2. Procediment de publicació de projectes (usuari emprenedor)
Els serveis de publicació d’un projecte en la plataforma UNIEMPREN són gratuïts.
L’usuari emprenedor ha d’informar sobre el contingut del projecte, el sector i el servei
que ofereix, el tipus de soci que busca, les condicions futures de col·laboració amb el
soci, etc.
Després d'analitzar, avaluar i acceptar el projecte de l'usuari emprenedor, la FGUV
enviarà correu electrònic a l'usuari emprenedor comunicant-li que el seu projecte ha
sigut admès i informant-li dels passos a seguir per a acceptar les condicions d'aquest
servei específic
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Les dades de contacte de l’usuari emprenedor estaran visibles en la plataforma, a la
disposició de les persones o socis que puguen estar interessats en el projecte publicat
(usuaris que no requereixen estar registrats).
El projecte estarà disponible en la plataforma UNIEMPREN durant quaranta (40) dies.
Obligacions dels emprenedors:
 Tractar correctament el soci / mecenes
 Complir les obligacions legals, comptables, fiscals, etc. (blanqueig de capitals)
Obligacions socis: confidencialitat del projecte.
3.3. CERCA DE COL·LABORACIONS
3.3.1. Concepte
En el marc de l'economia social col·laborativa, UNIEMPREN promou la cerca de
col·laboracions personals i/o materials amb la finalitat de que l'usuari emprenedor
desenvolupe el seu projecte. Aquesta col·laboració pot abastar qualsevol àrea de
l'economia social i col·laborativa com: compartir, intercanviar, prestar, llogar i regalar.
3.3.2. Procediment de publicació de projectes (usuari emprenedor)
Els serveis de publicació d’un projecte en la plataforma UNIEMPREN són gratuïts.
L’usuari emprenedor ha d’informar sobre el contingut del projecte, el sector i el servei
que ofereix, el tipus de col·laboració que busca, les condicions futures de col·laboració,
etc.
Després d'analitzar, avaluar i acceptar el projecte de l'usuari emprenedor, la FGUV
enviarà correu electrònic a l'usuari emprenedor comunicant-li que el seu projecte ha
sigut admès i informant-li dels passos a seguir per a acceptar les condicions d'aquest
servei específic
Les dades de contacte de l’usuari emprenedor estaran visibles en la plataforma, a la
disposició de les persones que puguen estar interessats en el projecte publicat (usuaris
que no requereixen estar registrats).
3.4. CERCA DE VOLUNTARIAT
3.4.1. Concepte
Amb la finalitat de promoure el voluntariat en l'àmbit universitari, Uniempren posa a
la disposició dels projectes d'interès general/social el servei de cerca de persones
voluntàries. El voluntariat és una col·laboració altruista i gratuïta, sense que done lloc
a percebre cap tipus de salari, honoraris, cosina, ajudes o qualsevol una altra
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contraprestació de caràcter retributiu. L'usuari emprenedor haurà de respectar la
normativa vigent aplicable al Voluntariat.
3.4.2. Procediment de publicació de projectes
L’usuari emprenedor ha d’informar sobre el contingut del projecte, el sector i servei que
ofereix, el tipus d’inversor que busca, els drets i obligacions que adquireix cada part,
etc. Si l’usuari emprenedor treballa per compte d’altri i el seu projecte té relació directa
amb les funcions inherents a la seua vinculació laboral amb una institució
d’investigació, requerirà, abans de la seua publicació en UNIEMPREN, l’autorització
prèvia de l’òrgan competent de la seua institució sobre les condicions relatives als drets
i obligacions que adquireix cada part.
Després d’analitzar, avaluar i acceptar el projecte de l’usuari emprenedor, la FGUV
enviarà un correu electrònic a l’usuari emprenedor per comunicar-li que el seu projecte
ha estat admès i informar-lo dels passos que cal seguir per a acceptar les condicions
d’aquest servei específic de cerca d’inversors privats.
Les dades de contacte de l’usuari emprenedor estaran visibles en la plataforma, a la
disposició de les persones o inversors privats que puguen estar interessats en el
projecte publicat (usuaris que no requereixen estar registrats).
Així mateix, les dades del projecte i de l’emprenedor seran publicades en les xarxes
socials i altres mitjans triats per la FGUV per donar difusió al projecte.
4. DRET DE CANCEL·LACIÓ DE REGISTRE I DE PROJECTE
4.1. Cancel·lació de registre de l’usuari
L’usuari pot cancel·lar el seu registre en la plataforma UNIEMPREN. Per donar de
baixa el registre, l’usuari ha d’enviar una sol·licitud a l’adreça de correu electrònic,
amb indicació del nom i cognoms, nom d’usuari i l’adreça de correu electrònic.
La cancel·lació de registre no podrà ser efectiva quan:



un usuari emprenedor tinga projectes actius, o
un usuari mecenes s’haja compromès a aportar una quantitat per al finançament
d’un projecte.

4.2. Cancel·lació d’ofici
La FGUV es reserva el dret a cancel·lar els registres d’usuari i/o els projectes
promocionats quan les circumstàncies així li ho exigisquen, i ho haurà de comunicar
prèviament als usuaris mitjançant un correu electrònic adreçat a aquests.
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4.3. Cancel·lació de projectes
La cancel·lació dels projectes de micromecenatge s’ha de realitzar d’acord amb el que
disposa el punt a.4 d’aquest document.
Per a cancel·lar la resta de projectes s’ha d’actuar de la manera següent:
L’usuari emprenedor pot cancel·lar tots els projectes que haja publicat en la plataforma
de manera automàtica mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça
admin@uniempren.es, en què haurà d’indicar:
 Dades d’identificació de l’usuari emprenedor.
 Dades d’identificació del projecte.
 Voluntat inequívoca de la cancel·lació del projecte i les seues causes.
En aquest supòsit, una vegada notificada la seua intenció a la FGUV, aquesta procedirà
a la cancel·lació del projecte, moment en què deixarà d’estar disponible. Això no
obstant, la FGUV en guardarà una còpia bloquejada davant possibles reclamacions.
5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS PROJECTES
5.1. Titularitat dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial
L’usuari emprenedor o, si és el cas, l’entitat per a la qual treballe, és titular dels drets de
propietat intel·lectual o industrial dels projectes publicats en UNIEMPREN.
L’usuari emprenedor manifesta que els projectes que publique en la pàgina web són
només obres originals creades per ell mateix i que, de cap manera, són còpies o
reproduccions que violen drets de propietat intel·lectual o industrial de terceres
persones.
L’usuari emprenedor és l’únic responsable de les vulneracions de propietat intel·lectual
o industrial de terceres persones. La FGUV s’exonera de qualsevol tipus de reclamació
que es puga interposar en aquesta matèria.
L’usuari emprenedor només podrà sol·licitar la inserció de projectes en UNIEMPREN
sobre els quals tinga drets legítims i suficients per a fer-ho, perquè és legítim propietari
dels coneixements compresos en el projecte i encarregat de la seua execució, o perquè
compta amb una autorització expressa, per a la seua inserció, de la institució
legítimament propietària d’aquests coneixements i a la seu de la qual es realitzarà el
projecte, o bé perquè ha estat autoritzat expressament per l’autor per efectuar la
comunicació pública de la seua obra a través d’aquesta pàgina web. En tot cas, l’usuari
emprenedor que sol·licite la inserció de projectes en UNIEMPREN s’ha d’assegurar de
no haver cedit els drets de propietat, autoria o invenció a una tercera persona de forma
exclusiva.
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L’usuari emprenedor està obligat a:
1) Informar la FGUV, abans de sol·licitar la inserció d’un projecte, sobre:
a. les seues dades identificatives i, si és el cas, les dades identificatives de l’entitat
o organització que representa,
b. el nom de l’autor o autors del projecte,
c. el títol del projecte,
d. la persona física o jurídica que és titular dels drets de propietat intel·lectual i/o
industrial.
2) Manifestar que la inserció del projecte en UNIEMPREN no infringeix, fins on coneix
de bona fe, cap dret de propietat intel·lectual i industrial de terceres persones.
La FGUV es reserva el dret a decidir sobre l’oportunitat de la inserció del projecte en
Uniempren segons criteris objectius. Així mateix, la FGUV considerarà veraç la
declaració afirmativa que fa l’usuari quan sol·licita la inserció d’un projecte en
Uniempren, del respecte de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest
projecte.
L’usuari que sol·licite la inserció d’un projecte en Uniempren i manifeste expressament
ser-ne el titular, autor o comptar amb drets o autoritzacions suficients per a la inserció
en la pàgina web, sense que siga, parcialment o completament, veraç aquesta
manifestació, serà el responsable exclusiu de les infraccions que aquesta conducta
origine, i la FGUV i la Universitat de València quedaran completament exonerades de
qualsevol tipus de responsabilitat, directa i indirecta, que es puga derivar de la
comunicació pública en la pàgina web d’un projecte sobre la qual s’hagueren infringit
els drets de propietat intel·lectual i/o industrial.
Això no obstant, la FGUV es compromet a bloquejar el registre d’aquells usuaris que
infringisquen qualsevol dret de propietat de terceres persones, a desallotjar de la
pàgina web els projectes que infringisquen drets de propietat intel·lectual i industrial,
tan aviat com ho advertisca o li siga requerit. En aquest cas, la FGUV eliminarà els
materials constitutius d’infracció de conformitat amb la normativa de propietat
intel·lectual i industrial, si arriba a conèixer aquesta circumstància.
L’usuari emprenedor, quan es tracte d´ una persona o un investigador que treballa per
compte d’altre, mitjançant la publicació del seu projecte declara, garanteix, accepta i
acorda que:
a) S’està publicant el contingut del projecte i que l’usuari emprenedor pot ser
relacionat públicament amb el seu grup d’interès, entitat i/o organització en
relació amb el contingut publicat d’aquest projecte.
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b) Posseeix –o està autoritzat per gestionar-los– tots els drets sobre tot el
contingut publicat en relació amb el projecte.
c) Té plena autoritat per a actuar en nom de tots i cada un dels propietaris de
qualsevol dels drets, títols o interessos sobre qualsevol contingut del projecte
publicat per sol·licitar i gestionar la inserció del projecte en Uniempren i, si és el
casa, atorgar els drets de llicència establerts anteriorment.
d) L’ús de la informació publicada en relació amb el projecte de l’usuari en la
pàgina d’Uniempren no infringirà ni violarà els drets terceres persones,
incloent-hi, sense limitació, qualsevol dret a la privadesa, drets de publicitat,
drets d’autor, drets contractuals o drets de propietat intel·lectual i/o industrial.
e) L’usuari emprenedor entén que la FGUV té el dret, però no l’obligació,
d’eliminar, editar, modificar, reformatar, dividir o traduir qualsevol material,
contingut o informació subministrada per ell, i que tota la informació publicada
o transmesa privadament a través de la pàgina web és de la seua exclusiva
responsabilitat i que la FGUV no serà responsable de cap error o omissió en
qualsevol contingut, i que la FGUV no pot garantir la identitat dels usuaris
mecenes amb els quals l’usuari investigador pot interactuar en el curs de la
utilització de la plataforma Uniempren.
f) Projectes d´investigació: L’usuari emprenedor confirma que tots els membres
que formen part de l’equip d’investigadors que du a terme el projecte publicat
estan donats d’alta en la seguretat social i estan al corrent de les seues
obligacions fiscals. En cas que l’usuari emprenedor treballe en una institució,
organització i/o empresa, o la represente, és el responsable que aquestes
condicions les complisca la institució, organització i/o empresa per a la qual
treballa o representa.

5.2. Llicència
L’usuari atorga a la FGUV i a la Universitat de València una llicència, gratuïta i no
exclusiva, per a tot l’àmbit territorial mundial i pel màxim període legal de protecció,
en virtut de la qual podrà comunicar públicament, reproduir, distribuir i editar el
contingut del projecte a fi de prestar adequadament el servei, així com per a fer difusió
de la plataforma Uniempren.
L’usuari atorga a la FGUV i a la Universitat una llicència per a poder comunicar a la
seua universitat d’origen la seua adreça electrònica i el títol del projecte, a fi que es
puga realitzar una major difusió del projecte i puga rebre tot el suport i assessorament
necessaris per part dels tècnics d’autoocupació de la seua universitat.
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5.3. Exoneració de responsabilitat
L’usuari emprenedor és conscient que la difusió a través de la pàgina web pot suposar la
còpia de l’obra per part de terceres persones; en aquest cas, ni la Universitat de
València ni la FGUV es fan responsables dels danys que això puga ocasionar.
Si l’usuari creu que el seu projecte ha estat copiat d’alguna forma que vulnere drets de
propietat intel·lectual i/o industrial, pot comunicar-ho per escrit a
admin@uniempren.es i incloure la informació següent:








Una signatura física o electrònica d’una persona autoritzada per a actuar en
nom del propietari del dret d’autor.
Identificació de l’obra amb drets d’autor que l’usuari afirma que han estat
violats.
Identificació del material que es reclama haver estat infringit i on es troba en la
pàgina web.
Informació raonablement suficient per a permetre a FGUV posar-se en contacte
amb l’usuari, com la seua adreça, el número de telèfon i l’adreça electrònica.
Una declaració segons la qual l’usuari creu de bona fe que l’ús del material
descrit en la reclamació no està autoritzat pel propietari dels drets de propietat
intel·lectual i/o industrial.
Una declaració que la informació anterior és exacta i que és el propietari dels
drets de propietat intel·lectual i/o industrial o està autoritzat per actuar en nom
del propietari.

Aquest procediment és exclusivament per a notificar a la FGUV que el seu material
amb drets de propietat intel·lectual o industrial ha pogut ser infringit però en cap cas
constitueixen assessorament legal. Pot ser aconsellable consultar amb un advocat sobre
els seus drets i obligacions en relació amb el material de propietat intel·lectual i
industrial.
5.4. Usuari mecenes
L’usuari mecenes entén que fer una contribució a un projecte no li dóna cap dret sobre
el projecte, incloent-hi sense limitació qualsevol dret de propietat, el control o
distribució, i que l’usuari emprenedor tindrà dret a sol·licitar un altre tipus de
finançament per al projecte, celebrar contractes per al projecte, o assignar drets en el
projecte, i d’una altra manera dirigir el projecte a la seua sencera discreció.
6. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions generals d’ús fóra declarada,
totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia tan sols afectaria
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aquesta disposició o la part d’aquesta que resulte nul·la o ineficaç, de manera que
aquestes Condicions generals d’ús subsistiran en tota la resta, i la disposició es
considerarà totalment o parcialment per no inclosa.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Aquestes Condicions generals d’ús es regeixen o interpreten d’acord amb la legislació
espanyola vigent en allò que no hi estiga expressament establert. El titular de la pàgina
web i l’usuari podran sotmetre qualsevol controvèrsia que es puga suscitar de la
prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions generals d’ús als jutjats i
tribunals del domicili del titular de la pàgina web, tret que legalment s’establisca el
contrari.
8. TITULAR DE LA PLATAFORMA TECNOLÒGICA UNIEMPREN
La Universitat de València és el titular del domini, dels programes informàtics referits
a la plataforma i també de la marca UNIEMPREN.
1. Titular: Universitat de València.
2. Domicili social: Av. Blasco Ibáñez, núm. 13 (46010) de València
3. NIF: Q-4618001-D
4. A/e: lopd@uv.es
5. Telèfon: 96 162 54 31
9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL DE LA PLATAFORMA
Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests, a títol merament
enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari,
enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis
font, són propietat intel·lectual de la Universitat de València , o de terceres persones,
sense que es puguen entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts
per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquells.
Les marques, els noms comercials o els signes distintius són titularitat de la Universitat
de València o de terceres persones, sense que es puga entendre que l’accés a la pàgina
web atribueix algun dret sobre aquells.
La Universitat de València pot cancel·lar els comptes de tots aquells usuaris que
infringisquen qualsevol dret de propietat intel·lectual de terceres persones. La
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Universitat de València eliminarà els materials constitutius d’infracció, de conformitat
amb la normativa vigent de propietat intel·lectual i industrial, si arriba a conèixer
aquesta circumstància.
La Universitat de València no posseirà cap dret de propietat sobre el contingut dels
projectes publicats pels usuaris en la pàgina web, tret d’aquells projectes publicats per
usuaris emprenedors que hi mantinguen una vinculació estatutària o contractual i
sobre els quals la Universitat tinga algun dret de propietat intel·lectual o industrial.
10. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB
Els serveis oferts en la pàgina web es dirigeixen, exclusivament, a persones majors
d’edat, investigadors, estudiants o titulats de qualsevol de les universitats del territori
nacional.
L’usuari, en accedir i registrar-se en la pàgina web, manifesta i garanteix que té l’edat
legal suficient per a formalitzar un contracte vinculant, i que tota la informació de
registre que presenta és exacta, veraç i actualitzada.
El titular del servei es reserva el dret a eliminar el compte d’aquells usuaris la majoria
d’edat dels quals resulte dubtosa.
L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, i tot el seu contingut i serveis, d’acord
amb el que estableixen la llei, els Estatuts de la Universitat de València, la moral,
l’ordre públic i aquestes Condicions generals d’ús. Així mateix, es compromet a fer un ús
adequat dels serveis i/o continguts de la pàgina web i a no utilitzar-los per a realitzar
activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atempten contra els drets de terceres
persones i/o que infringisquen la normativa vigent sobre propietat intel·lectual i
industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.
L’usuari es compromet a no introduir o difondre en la pàgina web material i
informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies,
programari, etc.) que siguen contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i aquestes
Condicions generals d’ús. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari es
compromet a:
1. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob,
pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempten contra els drets humans.
2. No introduir o difondre en la xarxa programes de dades, virus i programari
nocius susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor
d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
3. No difondre, transmetre o posar a la disposició de terceres persones qualsevol
tipus d’informació, element o contingut que atempte contra els drets
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fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els
tractats internacionals.
4. No difondre, transmetre o posar a la disposició de terceres persones qualsevol
tipus d’informació, element o contingut que constituïsca publicitat il·lícita o
deslleial.
5.

No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari,
"correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra
forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que
hagen estat exclusivament concebudes amb aquesta finalitat.

6. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o
inexactes de manera que induïsca a error els receptors de la informació
7. No difondre, transmetre o posar a la disposició de terceres persones qualsevol
tipus d’informació, element o contingut que supose una violació dels drets de
propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que
corresponguen als titulars de la pàgina web o a terceres persones.
8. No difondre, transmetre o posar a la disposició de terceres persones qualsevol
tipus d’informació, element o contingut que supose una violació del secret de
les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
L’usuari s’obliga a mantenir indemne el titular de la pàgina web davant qualsevol
possible reclamació, multa, pena o sanció que es puga veure obligat a suportar com a
conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les normes
d’utilització indicades més amunt, i el titular de la pàgina web es reserva el dret a
sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que corresponga.
El titular de la pàgina web es reserva el dret a anul·lar el compte d’aquells usuaris que
en facen un ús inadequat o no respecten les observacions i prohibicions previstes per
aquestes Condicions generals d’ús.
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