GUIA PER A SOL·LICITAR LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA LLAMP 3i CV 2022
PROMOGUT PER LA DIRECCIÓ GENERAL D'EMPRENEDORIA I COOPERATIVISME

Aquesta GUIA aborda aspectes generals sobre l'emplenament i la tramitació de la sol·licitud,
així com la documentació obligatòria, amb la finalitat de resoldre els dubtes més freqüents i
evitar futurs errors que poden comportar l'exclusió del programa. No obstant això, el seu
contingut no té caràcter normatiu, sent una guia per a facilitar la tramitació a les persones
participants.
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PROGRAMA LLAMP 3i
I. En què consisteix el programa?
La Generalitat Valenciana, dins de les seues competències, vol fomentar actuacions que
faciliten la creació, el creixement i la consolidació d'iniciatives empresarials en la Comunitat
Valenciana que impacten positivament en l'entorn i generen equilibri social, contribuint a
canviar el model productiu.
LLAMP 3i és un programa d'acceleració avançada per a involucrar a les empreses en la
consecució del triple impacte innovador, en els seus vessants social, mediambiental i
econòmica sostenible, per a alinear-les als ODS (Objectiu del Desenvolupament Sostenible),
promogut per la Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme, de la conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Durant el desenvolupament del programa, a més dels serveis de l'entitat o entitats a les
quals s'assigne la seua mentorització i acompanyament, els participants tindran
l'oportunitat de:
•

Participar en sessions grupals amb experts en diferents àmbits empresarials.

•

Participar en workshops de comunicació per a millorar les seues habilitats
comunicatives i persuasives, establir relacions amb els mitjans de comunicació i
rebre feedback d'experts en la matèria.

•

Participar en una fira – demo day, en el qual presentar les seues propostes, per
a potenciar la seua visibilitat i coneixement

•

Optar a uns premis en els quals es reconega la seua aportació a la societat, per
ser una empresa de triple impacte, o destacar en l'àmbit social o mediambiental,
que inclouen una categoria especial per a potenciar el reconeixement d'empreses
liderades per dones, en els quals s'estableixen 4 categories:
•

Triple Impacte Innovador

•

Impacte Social

•

Impacte Mediambiental

•

Lideratge Femení

En la implementació i desenvolupament del programa participen en 2022 deu entitats de
l'ecosistema emprenedor valencià que aporten, a través de la seua experiència
especialitzada un valor afegit per a la consecució dels objectius del programa: CEEIs
València, Castelló i Elx, FEVECTA, AVAESEN, NOVATERRA, FUNDESEM, LES NAUS,
SOCIAL NEST i BIOVAL.
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II. A qui va dirigit?
El programa LLAMP 3i es dirigeix a aquelles persones treballadores autònomes,
cooperatives, i petites i mitjanes empreses, amb menys de 3 anys d'antiguitat que tenen
potencial, expectatives i voluntat de convertir-se en projectes empresarials que generen un
impacte positiu, més enllà de l'econòmic, que contribuïsquen a la cura del nostre territori i de
la ciutadania de la Comunitat Valenciana.
III. Com se selecciona als participants?
Per a la selecció de les persones o entitats participants, es forma un comité d'experts, que
valorarà les sol·licituds rebudes, sobre la base dels criteris de selecció establits i establirà
una llista ordenada per puntuació que es publicarà en el portal web:
https://emprenedoria.gva.es/va/acceleracio
Així mateix, el comité contactarà directament amb les persones o entitats seleccionades.
IV. Duració del programa
El programa LLAMP 3i comença en maig i finalitza en octubre de 2022.
V. Comité d’Experts
Juan Carlos Requena - FUNDESEM
Coordinador de l'Àrea de Negoci de Fundesem Business School.
Expert en Consultoria Educativa. Autor d'articles d'opinió publicats en revistes i premsa
especialitzada. Coautor del llibre: MBA Més que Bones Actituds.
Més de 15 anys com a consultor en temes relatius a RR.HH. i formació per a diferents
organitzacions empresarials, empreses i institucions nacionals i internacionals, com FEDA,
Fundació Adecco, Blinker, MTNG Experience, Tempe, Gioseppo i Suavinex entre altres.
CEO i soci fundador de Aquora Business Education, Quoon i Welcome My Talent.
Juan Pablo Torregrosa – Coordinador de Projectes en CEEI Valencia
Llicenciat en Dret i Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, potenciant la seua
especialització en l'àrea financera amb estudis de postgrau amb un Màster en Direcció
Economicofinancera.
En CEEI València, Centre Europeu d'Empreses i Innovació, des de 2009, actualment és
Coordinador de Projectes Internacionals, exercint així mateix la coordinació i gestió financera
en altres projectes d'àmbit nacional i regional.
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Com a formador i assessor d'empreses i startups, aplica els seus coneixements i experiència
a la planificació estratègica en l'àmbit econòmic i jurídic. Al seu torn, imparteix i desenvolupa
tallers de creativitat i generació d'idees de negoci.
Mayca García Pérez – CEEI Castelló
Graduada en Protocol i Organització d'Esdeveniments i Diplomada en Protocol i Relacions
Institucionals, desenvolupa la seua activitat en CEEI Castelló des d'octubre de 2010.
Actualment és Responsable de Territori en CEEI Castelló, coordinant activitats destinades a
dinamitzar els recursos locals en benefici de la província a més d'organitzar activitats per al
desenvolupament del territori.
Des de fa més de huit anys coordina programes de suport a emprenedors i empreses, a més
d'organitzar activitats destinades al foment de la cooperació entre empreses.
Rosa Trepat Armengol – CEEI Elx
Tècnica en Assessorament Empresarial i Emprenedoria CEEI (Centre Europeu d'Empreses
Innovadores) d'Elx des de 2015.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Alacant.
Certificacions en Tècniques de valoració d'empreses i plans de viabilitat per la Universitat de
València.
Experiència en anàlisi de riscos, plans de viabilitat, valoració de projectes, negociació
bancària, havent prestat assistència com a formadora i assessora en la validació, viabilitat i
posada en marxa de nombrosos projectes al llarg de més de 20 anys.
Mónica Vásquez del Solar – SOCIAL NEST
És Head of Business Development and Partenariats en Social Nest Foundation, on treballa
en la planificació i execució d'estratègies de creixement, el disseny i negociació de propostes
de finançament, l'establiment i foment d'aliances, i el desenvolupament de contingut per a la
comunitat d'inversors.
És l'autora de diverses publicacions i articles sobre emprenedoria social, sostenibilitat
corporativa, vehicles financers per a impulsar solucions basada en la naturalesa i inversió
d'impacte. A més, ha treballat com a assessora, consultora, membre del jurat i mentora de
diverses iniciatives a Europa i Amèrica Llatina.
Doctorada en Competitivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat (CETIS) per la
Universitat Pontifícia Cometes de Madrid.
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Pilar de la Fuente - AVAESEN
Llicenciada en Econòmiques, amb una consolidada experiència com a coordinadora
d'activitats i en la gestió pressupostària de projectes finançats per la GVA. Ha format part,
com a cap de projecte, de ClimateLaunchpad, des del seu llançament en 2014 i de
PROSUME, tots dos projectes finançats pel EIT Climate KIC, i ha sigut responsable
administratiu i financer de projectes europeus COSME, INNOSUP o ERASMUS. Aporta un
ampli coneixement del sector energètic a la Comunitat Valenciana (evolució, normativa, teixit
empresarial, administració pública, universitat i altres entitats de referència).
Mauro Xesteira Vedo – LES NAUS
En l'actualitat és Manager de Col·lab, acceleradora pública de triple impacte (social,
econòmic i mediambiental) de la ciutat de València.
Anteriorment ha dirigit una altra acceleradora privada, centrada en el vertical de persones
amb diversitat funcional i ha sigut co-fundador d'una empresa de Performance Màrqueting,
així com d'altres iniciatives emprenedores.
Des del seu punt de vista, el foment de l'emprenedoria amb triple impacte i la innovació
orientada a missions són dos pilars fonamentals per a la millora de la qualitat de vida de les
persones i de l'entorn.
Paloma Tarazona Cano – Directora FEVECTA
Llicenciada en Dret i Màster en Direcció d'empreses.
Actualment i des de 2005 exerceix la direcció de la Federació Valenciana d'Empreses
Cooperatives de Treball Associat.
Ha desenvolupat la seua carrera professional de més de 25 anys treballant en els àmbits de
l'economia social i el cooperativisme, principalment coordinant projectes i dirigint equips de
professionals que es dediquen a l'assessorament i la formació d'emprenedors i empreses
d'economia social.
El seu treball s'ha desenvolupat principalment a la Comunitat Valenciana majoritàriament i en
àrea del Gran Londres al Regne Unit.
Emilio Altur Mena - Gerent Fundació NOVATERRA
Llicenciat en Dret per la UV i Diplomat en Estudis Avançats en Filosofia del Dret per Facultat
de Dret per la Universitat de València. Màster de Mediació i Gestió de Conflictes per la
Universitat CEU-Cardenal-Herrera-Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, Expert
Universitari en Responsabilitat Social Empresarial per la Florida Centre Universitari, Màster
en Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) i format en Gestió Estratègica i Lideratge Social pel IESE Business School.
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Ha treballat en els àmbits públic i privat, destacant responsabilitats públiques de gestió en la
Diputació de València, Ajuntament de Burjassot, i els Consells d'Administració de les
empreses públiques CEMEF, EMMIMET i EMSHI entre altres.
Igualment ha exercit diverses responsabilitats en el sector privat com a Advocat amb despatx
propi, Gerent de Audedatos SL i Gesdatos SL empreses del sector del dret i les noves
tecnologies, Director Jurídic de Pavasal Empresa Constructora , Delegat per a la Comunitat
Valenciana de la Cambra de Comerç Franc-Espanyola i, actualment, Gerent de la Fundació
Novaterra.
Imparteix docència en diversos Graus, Masters, Cursos de Postgraus i Masterclass de la
UNED, de l'Escola de Negocis Luis Vives de la Cambra de Comerç, de la Fundació
Universitat-Empresa – Federació Valenciana de Municipis i Províncies, de l'Il·lustre Col·legi
d'Advocats de València, de la Universitat Politècnica de València, de la València International
University i de l'Aula Empren Social de la Universitat de València.
Ángela Pérez Pérez - BIOVAL
Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat de València
En 1998 decideix donar un gir a la seua vida deixant la seua carrera com a investigadora i
funda, amb només 24 anys, una de les primeres empreses biotecnològiques a Espanya i la
primera dedicada al diagnòstic genètic humà.
Al juliol de 2009 fonga la seua segona companyia, denominada Imegen, que naix amb
l'objectiu de ser un referent internacional en diagnòstic genètic humà aprofitant l'experiència
del seu equip gestor i tècnic.
Al febrer de 2020, Imegen signatura un acord de fusió amb altres dues empreses líders en
Diagnòstic genètic. El grup resultant, ja opera al Regne Unit, Alemanya, França i els Estats
Units. A més, el nou grup actuarà com una plataforma de consolidació sectorial (build-up), en
la qual potencialment integrarà altres companyies nacionals i estrangeres.
Perfil científic, acostumada a la gestió d'alt nivell, a més d'un talent innat per a
l'emprenedoria.
VI. Persones i Entitats que poden ser Beneficiàries
Aquestes ajudes van dirigides exclusivament a autònoms, cooperatives i petites i mitjanes
empreses privades, que durant 2022 desenvolupen o vagen a desenvolupar en la Comunitat
Valenciana una activitat econòmica, incloses aquelles que en el moment de la sol·licitud
tinguen la seua seu social en una altra comunitat autònoma o fins i tot fora d'Espanya però
presenten junt a la sol·licitud (annex I) el compromís d'establir la seua seu, un establiment
permanent o sucursal en la Comunitat Valenciana abans de finalitzar l'exercici 2022 en tot
cas.
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VII. Presentació de Sol·licituds. Terminis.
El termini de presentació de sol·licituds de participació comença el dia 07/04/2022 i
finalitza el dia 06/05/2022.
La sol·licitud serà electrònica (es necessita signatura/certificat electrònic), i es realitzarà a
través del següent enllaç:
https://sforms.gva.es/sformssistemaexplotacion/servletObtenerXMLns/ObtenerXMLorig?form
ulario=60681&idioma=val&PARAMEXPE=2;1
Una vegada emplenat el formulari de participació haurà d'annexar la documentació
obligatòria a través del següent enllaç:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21860&version=amp
No s'admetran sol·licituds que tinguen entrada per qualsevol altra via o es presenten
incompletes.
VIII. Procediment i Documents Annexos
La sol·licitud (formulari) de participació haurà d'emplenar-se per la persona representant de
l'entitat, i a la mateixa hauran d'adjuntar-se els següents documents:
• ANNEX I (document PDF normalitzat)
• DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PIME degudament signada amb signatura
digital (document PDF normalitzat)
• ALTA CENSAL MODEL 036/037
IX. Formulari de Sol·licitud
El formulari haurà d'emplenar-se amb les dades relatives a la persona treballadora
autònoma/empresa.
És important, tindre les dades preparades per al seu emplenament complet, per la qual cosa
s'aconsella revisar quines dades van a ser necessàries abans de començar a emplenar-ho.
No obstant això, el formulari permet guardar per a continuar en un altre moment, i recuperar
les dades guardades.
En el cas que es produïsca algun error en la introducció de dades, en validar el formulari
(botó situat a dalt a la dreta del mateix) ens retornarà missatges d'error, amb indicació dels
mateixos per a la seua correcció.
En validar, es generarà un document PDF amb les dades introduïdes i el codi de formulari
assignat (registre), que haurà d'indicar-se en l'annex I.
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Les dades relatives a l'equip promotor i la informació relativa a l'impacte en l'àmbit social,
econòmic sostenible, mediambiental i innovador s'emplenaran en l'annex I normalitzat.
X. Annex I
En l'annex I haurà de facilitar-se la informació sobre el perfil de l'equip promotor/socis
(titulació, experiència, idiomes, rol/càrrec a l'empresa, etc.). Així mateix, s'emplenarà la
informació que es relaciona en els enunciats relatius a cada impacte a valorar pel comité.
El camp “codi” es refereix al codi generat i assignat en validar el formulari.
XI. Declaració Responsable Pime
La declaració només hauran d'emplenar-la les petites i mitjanes empreses (no les persones
treballadores autònomes).
XII. Criteris de Selecció
S'estableixen 6 criteris de valoració amb una puntuació total de 120 punts.
1-IMPACTE DEL PROJECTE. Màxim 75 punts.
1.1 SOCIAL

Màxim 20 punts.

1.2 MEDIAMBIENTAL

Màxim 20 punts.

1.3 ECONÒMIC SOSTENIBLE

Màxim 20 punts.

1.4 INNOVADOR

Màxim 15 punts.

2- DADES FINANCERES HISTÒRICS I PREVISIÓ DE CREIXEMENT
Màxim 20 punts.
3- EQUIP DE PERSONES EMPRENEDORES (col·lectius)
Màxim 10 punts.
4-CV EQUIP DE PERSONES SÒCIES/PROMOTORES
Màxim 3 punts (es valora el perfil multidisciplinari de l'equip promotor).
5- SI L'ACTIVITAT ES DESENVOLUPA EN UN MUNICIPI DE CV AMB EL RISC DE
DESPOBLAMENT. Màxim 8 punts.
6- SI L'EMPRESA HA SEGUIT EL PROGRAMA LLAMP ESTIMES, O HA OBTINGUT
ALGUN RECONEIXEMENT EN EL CONCURS START-UP 5UCV, LLAMP DIGITAL O UN
ALTRE RECONEIXEMENT/PREMI RELLEVANT D'ENTITAT PÚBLICA O PRIVADA DE
RECONEGUT PRESTIGI. Màxim 4 punts.
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XIII. Obligacions dels Beneficiaris
Les entitats beneficiàries hauran de comprometre's a participar en totes les sessions de
mentorització, formació i actes als quals se'ls convoque.
Així mateix, hauran d'emplenar tota la documentació relativa a la protecció de dades de
caràcter personal i la informació sobre ajudes minimis rebudes, en el seu cas, en els últims
tres exercicis.
Els participants hauran d'emplenar en finalitzar el programa un formulari de valoració per a
mesurar el grau de satisfacció, valorar el servei rebut i realitzar propostes de millora.
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