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RESOLUCIÓ DE 15 DE JULIOL DEL VICERECTORAT D‘INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOCA LA I EDICIÓ DEL PREMI AL MILLOR 
PROJECTE “EMPRENEDORIA SOLIDÀRIA” UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-UVEMPRÉN-AULA 
D‘EMPRENEDORIA EN CIÈNCIES DE LA SALUT 

UVemprén és l’estratègia d‘emprenedoria universitària de la Universitat de València. Persegueix capacitar 
en innovació i ajudar a validar idees i projectes d‘importància social per contribuir al desenvolupament 
professional del seu estudiantat i, des de l’àmbit que li correspon, a un nou model socioeconòmic en el 
territori, més intensiu en coneixement i generador d‘ocupabilitat i de productivitat, integrant els ODS en els 
seus processos interns i externs i oferint un conjunt de programes formatius, serveis, espais de treball, 
esdeveniments periòdics i recursos de qualitat, mitjançant una marca atractiva i socialment responsable. 

Una de les línies d‘actuació d‘UVemprén és promoure entre el PDI de la Universitat de València el disseny 
i l’execució de projectes d‘innovació docent en emprenedoria universitària a través de la convocatòria anual 
d‘ajudes del Programa Internacional UVemprén Aprèn, la participació en el qual inclou a més l‘assistència 
a un programa formatiu en emprenedoria en un centre internacional de reconegut prestigi. Aquestes accions 
es posen en marxa per produir retorns a l’estudiantat universitari en matèria d‘emprenedoria a través de la 
implantació dels projectes d‘innovació docent després de la realització de l’estada. 

El premi s‘emmarca en el Projecte d‘Innovació Educativa “Emprenedoria en Ciències de la Salut: projectes 
d’aprenentatge basats en servei social alineats amb l‘agenda 2030 i els objectius de desenvolupament 
sostenible” (2020-2022), que té com a objectiu que l‘estudiantat siga capaç de dissenyar, planificar i 
executar projectes d‘aprenentatge basats en servei social (ApS) vinculats als objectius del 
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i convertir-los en idees generadores d‘empreses. 
Aquests ApS són desenvolupats per equips d‘estudiants dels 5 graus que s’imparteixen a la Facultat de 
Farmàcia: grau en Farmàcia, grau en Nutrició Humana i Dietètica, grau en Ciències Gastronòmiques, grau 
en Ciència i Tecnologia dels Aliments i doble grau en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica. 
 

En el marc d’aquesta iniciativa, el Vicerectorat d’Innovació i Transferència, fent ús de les atribucions que li 
confereix la resolució de 20 de maig de 2022 de la rectora de la Universitat de València (DOGV del 30 de 
maig de 2022), per la qual es deleguen determinades competències en els vicerectorats, la Secretaria 
General, la Gerència i altres òrgans d‘aquesta universitat, 

RESOL 
1. Convocar la I edició del premi al millor projecte “Emprenedoria Solidària”. 
2. Aquesta convocatòria es regeix per les bases que figuren en l’annex I d’aquesta resolució.  
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3. El premi es finança amb càrrec al capítol IV del pressupost de la Universitat de València per a l’any 
2022, orgànica 2100351369 i específica 20200733, per un import màxim de 1.800 €, amb un 
màxim de 300 euros per estudiant.  

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició en 
el termini d‘un mes des de l’endemà de la seua publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, o bé 
directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa 
de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la seua publicació. 

La vicerectora d’Innovació i Transferència 

(Per delegació de la rectora, DOGV 30/05/2022) 
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ANNEX I 

BASES REGULADORES DE LA PRIMERA EDICIÓ DEL PREMI AL MILLOR PROJECTE 
‘EMPRENEDORIA SOLIDÀRIA” UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-UVEMPRÉN-AULA D’EMPRENEDORIA 
EN CIÈNCIES DE LA SALUT 

1. OBJECTE 

L’objecte del concurs “Emprenedoria Solidària” és fomentar iniciatives d‘emprenedoria de la comunitat 
universitària, una competició oberta a tot l‘estudiantat matriculat durant algun dels cursos acadèmics 
següents: 2020/2021, 2021/22 i 2022/2023 en titulacions oficials de grau, màster i doctorat de la Facultat 
de Farmàcia de la Universitat de València.  

La seua finalitat és generar idees, desenvolupar equips i projectes creatius i innovadors en l’àmbit de 
l‘emprenedoria solidària per part de l’estudiantat de la Universitat de València a través de metodologies que 
han demostrat la seua utilitat per a desenvolupar productes i serveis en emprenedories relacionades amb 
les tres línies temàtiques d‘aquesta convocatòria, totes emmarcades en la promoció de la salut i prevenció 
de la malaltia en poblacions vulnerables de països en via de desenvolupament: accés a necessitats 
bàsiques, higiene menstrual i creació i/o millora de recursos sociosanitaris.  

D‘entre els equips que presenten una idea per a participar en una de les tres línies temàtiques que planteja 
aquest concurs se seleccionaran tres projectes guanyadors del concurs (un per cada línia), que es 
premiaran amb 600 € cada un. 

Cal triar una d’aquestes línies temàtiques: 

A. ACCÉS A AIGUA I SEGURETAT ALIMENTÀRIA. El sistema alimentari d’alguns països en via de 
desenvolupament està canviant a gran velocitat a causa de la urbanització, el creixement dels ingressos i 
els canvis en la dieta. Encara que les capacitats de comunicació, transport i emmagatzematge s‘han 
ampliat, la logística i la gestió de les cadenes de subministrament continuen sent insuficients, la qual cosa 
limita l‘adopció de normes de qualitat i innocuïtat que podrien reduir els costos i millorar la disponibilitat 
d‘aliments nutritius i l’accés a aquests. Les pèrdues postcollita de cereals són un problema constant, els 
consumidors tenen poc poder adquisitiu i alguns aliments bàsics estan molt subvencionats. Aquests 
problemes s‘agreugen a les zones rurals. Com es podria millorar la disponibilitat d‘aliments i aigua en 
aquestes zones amb els recursos existents al país i d‘una manera sostenible? 

B. HIGIENE MENSTRUAL. En molts països del món, la menstruació és tinguda com un tema tabú en 
moltes comunitats. A causa de l‘estigma, la informació en relació amb les pràctiques en higiene menstrual 
està molt limitada. Determinades creences culturals i religioses sobre la menstruació fan que durant aquest 
període les xiques tinguen restringits tant el moviment com la participació en determinades activitats. L’ús 
del material adequat no és una prioritat per a algunes famílies i moltes no poden fer front als costos que 
això comporta. Moltes escoles en aquests països no estan equipades amb les necessitats bàsiques per a 
afrontar aquest període, com materials adequats, llocs privats per a canviar-se, aigua corrent i llocs per a 
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rebutjar el material usat. Les xiquetes experimenten sentiments de por, confusió i vergonya durant el 
període de menstruació, que afecten la seua concentració i participació a classe i porten a un alt percentatge 
d‘absentisme escolar durant el període de menstruació. S’estima que entre el 20 i el 50% de les xiquetes 
en països en via de desenvolupament no acudeixen a escola durant la menstruació. Com es podria 
empoderar les xiquetes i dones per a tractar la higiene menstrual femenina? 

C. EQUITAT SANITÀRIA. La igualtat sanitària es refereix a la igualtat de serveis i d’accés a l’assistència 
per a tothom. L‘equitat sanitària, en canvi, tracta d‘igualar les condicions tenint en compte les barreres 
sistèmiques que poden limitar l’accés a l’atenció de certs grups, incloses, entre altres, les barreres a 
l’atenció derivades del racisme, el sexisme o la pobresa. Quins son els determinants socials més importants 
que impedeixen un accés equitatiu als recursos i serveis sanitaris en determinades comunitats de països 
en via de desenvolupament? i Com podrien ser abordats i millorar d‘aquesta manera l‘accés de totes les 
persones als recursos sanitaris (actius en salut) de què disposen? 

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ  
Els requisits que han de complir els equips sol·licitants per a ser admesos en aquest concurs són: 

-Les persones integrants de cada equip han de constar en la sol·licitud i estar matriculades en el 
curs 2020/2021, 2021/2022 o 2022/2023 en una titulació oficial de grau, màster o doctorat de la 
Facultat de Farmàcia de la Universitat de València.  

‐ Els equips han d’estar formats entre 2 i 4 persones, amb disponibilitat per a assistir presencialment 
a una sessió informativa on s’explicarien les bases del concurs i les característiques de les 
poblacions vulnerables on s‘han de desenvolupar els projectes. La data i el lloc de realització es 
donarà a conèixer als participants amb l’antelació suficient.  

‐ També hi poden participar graduats i graduades de la Universitat de València el perfil dels quals 
puga contribuir als objectius del projecte, exercint funcions d‘assessorament tècnic de l‘equip 
(assessors externs) per al desenvolupament del projecte. Aquestes persones formaran part de 
l’equip, sense l’obligació d‘assistir a la sessió formativa i sense el dret a percebre directament l‘import 
dels premis. 

‐ Els equips que, després de la renúncia d‘algun membre, no superen el mínim establert per a la 
composició d’un equip, hauran d‘unir-se a un altre equip amb una temàtica de projecte compatible o 
complementària, mantenint els requisits d‘aquest apartat, prèvia sol·licitud raonada a l‘òrgan 
instructor. En cas de no poder refondre els equips, aquest pot quedar exclòs de la competició.  

3. PREMI 
El premi es finança amb càrrec al capítol IV del pressupost de la Universitat de València per a 2022, 
orgànica 2100351369 i específica 20200733, per un import global de 1.800 euros. En l’expedient respectiu 
figura la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre les obligacions de despesa que es 
puguen derivar d‘aquesta convocatòria. 
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S‘estableixen tres premis, un per cada modalitat, amb la quantia de 600 euros (a repartir en parts iguals 
entre cada integrant del grup guanyador, compost per 2, 3 o 4 estudiants). 

Les persones beneficiàries dels premis l’han d’acceptar en un imprès normalitzat facilitat per la Unitat 
d’Emprenedoria. L’imprès serà emplenat i signat per la persona o persones beneficiàries i presentat dins 
del termini de 5 dies hàbils a partir del seu lliurament. La no acceptació d‘aquest procediment comporta la 
revocació automàtica de l‘ajuda. 

L‘obtenció del premi està subjecta a la corresponent retenció d‘IRPF d’acord amb la normativa tributària 
vigent. 

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ  

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud, preferentment, a través d’una instància general 
habilitada en la seu electrònica de la Universitat de València, adreçada a la Unitat d’Emprenedoria 
(UVemprén) a través del tràmit “I Premi Emprenedoria Solidària” i adjuntant la documentació següent:  

• Annex II. Imprès de sol·licitud. 

• Annex III. Idea de projecte, justificant els diferents apartats i tenint en compte els criteris de 
valoració indicats en l‘apartat 7 d’aquestes bases.  

• Annex IV. Equip participant. 

Només s‘accepta una sol·licitud per persona. Així mateix, només s’hi pot participar com a sol·licitant o com 
a membre d’un únic equip.  

La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les formes previstes en l‘article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d‘1 d‘octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

La presentació de la sol·licitud suposa l‘acceptació d’aquestes bases. 

Tota sol·licitud que es presente fora del canal establert o amb posterioritat al termini de finalització de 
presentació, no serà tinguda en compte. Igualment, si no compleix les estipulacions recollides en aquestes 
bases, no serà acceptada i no participarà en el premi. 

La documentació presentada, excepte la dels treballs guanyadors, serà esborrada i eliminada de les bases 
de dades de la Universitat de València una vegada lliurat el premi. 

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ 
El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de l‘extracte d’aquesta 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i es tanca el 30 de setembre de 2022.  
6. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

L’òrgan instructor d’aquesta convocatòria és la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València 
(UVemprén) que realitzarà les actuacions procedents per a la determinació, el coneixement i la comprovació 
de les dades a partir de les quals s‘ha de pronunciar la resolució. 
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La vicerectora d’Innovació i Transferència és l’òrgan competent per a resoldre els premis, vista la proposta 
de concessió realitzada per un jurat, la composició i les funcions del qual s’indiquen en el punt 7. 

El procediment de concessió dels premis es realitza en règim de concurrència competitiva, d‘acord amb el 
que disposa l’article 22 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i segons els criteris establerts en el 
punt 7 d‘aquestes bases. 

7. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ 
L‘avaluació de les candidatures la du a terme un jurat format per: 

‐ María Luisa Guillén Domínguez, coordinadora del projecte d’innovació docent en emprenedoria 
universitària “ApS Salut” i professora del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, 
Ciències de l‘Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. 

‐ Lola Garzón Benítez, coordinadora acadèmica de la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de 
València (UVemprén) i professora titular del Departament de Direcció d‘Empreses.  

‐ María Luisa Ferrándiz Manglano, vicedegana d‘Estudis de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de València i membre del projecte d’innovació docent en emprenedoria universitària 
“ApS Salut”. 

‐ Carmel Ferragud Domingo, membre del projecte d’innovació docent en emprenedoria 
universitària “ApS Salut” i professor del Departament d’Història de la Ciència i Documentació. 

‐ Kassahum Taffesse, professor de Salut Pública de la Universitat Wolaita Sodo (Etiòpia). 

El jurat té la facultat d’interpretació i resolució de qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases 
per a un millor compliment de l’objectiu del premi.  

El jurat del premi valorarà els treballs presentats segons els criteris següents, sobre la base d’una puntuació 
màxima de 10 punts: 

- Identificació del projecte: claredat, justificació i anàlisi de la necessitat: fins a 1 punt. 
- Viabilitat social, econòmica i ambiental de la idea: fins a 1 punt.  
- Desenvolupament del projecte. Concreció dels elements essencials i dels indicadors d’avaluació: fins a 3 
punts.  
- Impacte econòmic, social i ambiental sobre l’entorn: fins a 1 punt. 
- Grau d‘innovació i creativitat, així com capacitat de promoure societats més justes i inclusives: fins a 2 
punts.  
- Claredat en l‘exposició i presentació del projecte: fins a 2 punts.  
El premi pot no adjudicar-se i declarar-se desert. 

8. RESOLUCIÓ DEL PREMI 
En vista de la proposta de resolució del jurat, el Vicerectorat d‘Innovació i Transferència dictarà la resolució 
corresponent, que es publicarà en el tauler oficial d’anuncis de la UV (https://webges.uv.es/uvtaeweb/) amb 
efectes de notificació i en la web d’UVemprén (www.uv.es/uvempren). 

A més, se li donarà difusió en els mitjans que es consideren més adequats. La resolució del premi contindrà 
la puntuació de manera individualitzada per criteris, assignada a les persones sol·licitants. 
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Les renúncies que puga haver-hi podran ser cobertes mitjançant l‘adjudicació de noves ajudes. A aquest 
efecte, es publicaran, quan siga procedent, noves resolucions mitjançant les quals es notificaran les 
substitucions que, per rigorós ordre de puntuació, es produïsquen. 

La resolució de concessió es realitzarà en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la 
convocatòria, d’acord amb l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Aquesta resolució es comunicarà a les persones beneficiàries de les ajudes perquè, en el termini de 5 dies 
hàbils comptats a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, presenten l’acceptació expressa del 
premi. 

9. RECURSOS 

Contra la resolució de concessió d‘aquests premis, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs de reposició en el termini d‘un mes des de l‘endemà de la seua publicació, davant el mateix òrgan 
que l’ha dictada, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció 
contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de 
l‘endemà de la seua publicació. 

10. COMPATIBILITAT 
Aquest premi és compatible amb qualsevol altre tipus d’ajuda tant públic com privada. 

11. NORMES SUPLETÒRIES 
Supletòriament, hi són aplicables la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del 
Sector Públic Instrumental i de Subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

12. DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
12.1. Dades del Responsable  

Universitat de València Estudi General  
CIF: Q4618001D 
Av. de Blasco Ibáñez 13  
46010 – València  
lopd@uv.es 
12.2. Finalitats i base jurídica del tractament 

D’acord amb el disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d‘aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i Garantia de Drets Digitals, les dades personals subministrades en aquest procés s‘incorporaran 
als sistemes d’informació de la Universitat de València escaients amb la finalitat de gestionar i tramitar la 
sol·licitud de participació en el premi de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

12.3. Procedència de les dades 
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La Universitat de València només tractarà les dades proporcionades per la persona sol·licitant. 

12.4. Destinataris de les dades personals 

En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la presentació de la candidatura, se cediran les dades 
estrictament necessàries en els supòsits i per a les finalitats següents: 

‐ A entitats financeres per al pagament dels imports de les ajudes concedides. 

Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València. Addicionalment, 
a efectes informatius, es pot informar de la resolució en pàgines web allotjades en el domini oficial de la 
Universitat de València.  

Publicació del nom de les persones beneficiàries, l’import i l’objecte del premi en el portal de transparència 
de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), d’acord amb el que estableixen l‘article 8.1 a) de 
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i l‘article 
9.1 e) de la Llei 2/2015, de 2 d‘abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la 
Comunitat Valenciana. 

‐ A la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), d’acord amb el que estableix l‘article 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

12.5. Termini de conservació de les dades 

Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d‘acord amb els criteris següents. 

- Quant als concurrents als quals no se’ls concedisca el premi, les dades es conservaran durant els 
períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels seus drets. 

- Quant als concurrents als quals se‘ls concedisca el premi, les dades es conservaran durant tot el període 
vinculat a la gestió de la convocatòria, s‘incorporaran si escau a l‘expedient de l‘estudiant i es conservaran 
amb finalitats d‘acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat. 

12.6. Drets 

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les 
seues dades personals i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se a 
aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir aquests  
drets d‘accés mitjançant l‘enviament d‘un correu electrònic dirigit a uvempren@uv.es  des d‘adreces oficials 
de la Universitat de València, o bé mitjançant un escrit acompanyat de la còpia d’un document d’identitat i, 
si escau, de documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al delegat de Protecció de Dades a la 
Universitat de València. 

12.7. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control 

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i a 
l’RGPD. Tenen habilitada una adreça (lopd@uv.es) per a qualsevol informació, suggeriment, petició 



 

7 
 

d‘exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l‘autoritat de control competent. 

12.8. Polítiques de privacitat de la Universitat de València 
Les polítiques de privacitat poden ser consultades en http://links.uv.es/qbf2qd6 
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ANNEX II 

SOL·LICITUD 

 
 

Exp. 

 
1 DADES IDENTIFICATIVES 

 
Nom i cognoms 

 

 
Nacionalitat 

 

 
DNI 

 Data de 
naixement 

 

 
Adreça electrònica 

 Telèfon  

 
Titulació 

 Curs actual  

Cal adjuntar a aquesta sol·licitud el document idea de negoci (annex III) i el document inscripció equip (annex IV) 

La persona que presenta aquesta sol·licitud declara que coneix i accepta íntegrament, annexos inclosos, les bases 
reguladores del I PREMI AL MILLOR PROJECTE D‘EMPRENEDORIA SOLIDÀRIA 

 
 
 
 
 
 
 
Data i 
signatura: 

 
2 LOPD 

Les dades personals subministrades en aquest procediment s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València escaients 
amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en els premis, d‘acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

 
Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seues dades personals i la 
seua rectificació, cancel·lació i oposició, així com el dret a la seua portabilitat. Les persones interessades poden exercir aquests drets mitjançant 
l‘enviament d’un correu dirigit a l‘adreça uvempren@uv.es, quan ho facen des d‘adreces oficials de la Universitat de València, o mitjançant un 
escrit acompanyat d’una còpia del document d‘identitat i, si escau, de documentació acreditativa de la sol·licitud dirigida al delegat de Protecció 
de Dades de la Universitat de València (edifici Rectorat, av. de Blasco Ibáñez 13. 46010 – València, lopd@uv.es). 

 
Per a més informació sobre el tractament es poden consultar les bases del I PREMI AL MILLOR PROJECTE D‘EMPRENEDORIA SOLIDÀRIA 
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ANNEX III 

 
PROJECTE 

 
 

Exp. 

 
3 DADES IDENTIFICATIVES 

 
Nom i cognoms 

 

Completa els apartats següents amb la informació necessària per a descriure’ls seguint els criteris de valoració establerts en la base 7. 
 

• Títol de la teua idea de projecte d‘emprenedoria solidària (màxim 200 caràcters). 
 
 
 

• Descripció breu de la teua idea d‘emprenedoria solidària (completa els apartats amb un màxim 500 caràcters cada un). 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Problema que resol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Solució innovadora que proposa la teua idea.  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Qui creus que necessita posar en pràctica aquest projecte? Descripció dels possibles receptors. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tracta de descriure i quantificar els recursos necessaris (humans, físics o d’un altre tipus) per a posar en marxa aquest projecte en el 
context de poblacions vulnerables de països en via de desenvolupament. 
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• Com creus que se’n pot beneficiar tota la comunitat, i no sols els receptors directes, amb la implantació d‘aquest projecte? 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identifica els ODS als quals està vinculat aquest projecte i els indicadors que utilitzaries per a la seua avaluació. 
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ANNEX IV 

 
EQUIP PARTICIPANT 

 
 
Exp. 

 
 MEMBRE 2 
Nom i cognoms  
Nacionalitat  
DNI  Data de 

naixement 
 

Adreça electrònica  Telèfon  
Titulació  Curs actual  

 
 

 MEMBRE 3 
Nom i cognoms  
Nacionalitat  
DNI  Data de 

naixement 
 

Adreça electrònica  Telèfon  
Titulació  Curs actual  

 
 

 MEMBRE 4 
Nom i cognoms  
Nacionalitat  
DNI  Data de 

naixement 
 

Adreça electrònica  Telèfon  
Titulació  Curs actual  
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