
  

RESOLUCIÓ DEL VICERECTORAT D’INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA  UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA PER LA QUAL ES FA PÚBLICA LA RELACIÓ DE PROEJECTES SELECCIONATS DEL 
PROGRAMA “UVEMPRÉN STARTUP” PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA TEMPORAL D’ESPAIS A 
ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES 
D’EMPRENEDORIA 
El Vicerectorat d'Innovació i Transferència, fent ús de les atribucions que li confereix la resolució de 20 de 
maig del Rectorat de la Universitat de València (DOGV del 30 de maig de 2022) pel qual s'aprova la 
delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans 
d'aquesta universitat 

RESOL 
Primer 
D’acord amb el que s’estableix en l’apartat 4.3 de la convocatòria, evaluades les sol·licituds rebudes i 
reunida la Comissió d'Avaluació en el mes de maig i a proposta d'aquesta, es fa pública la relació de 
projectes seleccionats amb indicació de l'espai cedit temporalment:: 

PROJECTE NOM I COGNOMS DE LES PERSONES INTEGRANTS DE L’EQUIP TIPO D’ESPAI 

Tales of Silwen Miguel Ángel Callejo Orengo / Andrés Garrote Calvo / Diego Pastor Bonet  Ed. Institutos 

TRADCREA Manuel José Zafra Doménech / Adriana S. Eisel Buleo Aulario Sur 

Finca Narcán Saúl José Abreu Ruíz / Nicolás Aranda Robayna Ed. Institutos 

 
Segon 
D’acord amb l’apartat 6 de la convocatòria, les persones beneficiàries, en el termini de deu dies hàbils 
comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació de la resolució de concessió de l’autorització, 
hauran de presentar l’acceptació o renúncia de la concessió de l’autorització que s’ajustarà al model establit 
en l’annex III (acord de cessió) de la convocatòria.  
Així mateix, les persones beneficiàries hauran de presentar el documento de tractament d’imatge de l’annex 
IV de la convocatòria. 
Tercer 
Contra aquesta resolució de concessió, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs de 
reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins del termini d’un mes comptat a partir de l’endemà 
de publicar-se en el Tauler Oficial d’Anuncis de la UV i en la web de la Unitat d’Emprenedoria, o bé 
directamente recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa 
de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos meses comptats a partir de l’endemà de la seua 
publicació. 
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