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CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D'ESTUDIANTS DE GRAU, MÀSTER I DOCTORAT OFICIAL DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS UNIVERSITARI “SMART 
MOBILITY CHALLENGE” PER A IMPLEMENTAR SOLUCIONS URBANES SOSTENIBLES PER A LES 
CIUTATS DEL FUTUR PATROCINAT PER FORD FOUND 

ANNEX II: MODEL DE SOL·LICITUD 

Cognoms:  

Nom:  

DNI:   

Adreça:  

CP:  Població:  Província:  

Telèfon:  Mòbil:  

Correu electrònic:  

 
PROJECTE 1 (proposta de projecte amb una extensió màxima de 500 paraules): 
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PROYECTO 2 (proposta de projecte amb una extensió màxima de 500 paraules): 

 

PROYECTO 3 (proposta de projecte amb una extensió màxima de 500 paraules): 
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EQUIP (Relació dels membres de l'equip d'entre 2 i 5 persones matriculades en el curs 2020/2021 en una titulació oficials de grau, màster o doctorat de la Universitat de 
València, indicant quina persona actuarà com a portaveu  de cada projecte presentat): 

DNI COGNOMS, NOM TITULACIÓ  
de la Universitat de València 

ROL 
P: portaveu 
M: membre 

Núm. de 
Projecte SIGNATURA 

      

      

      

      

      

NOTA: Si un mateix equip presenta diversos projectes, pot triar a portaveus diferents per a cada projecte mantenint sempre els requisits mínims, encara que un equip només pot optar a un premi. 
Una persona només pot pertànyer a un únic equip. 
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COACHES (egressats o egressades de la Universitat de València menors de 35 anys exercint funcions de 
mentorització o d'assessorament tècnic de l'equip (coaches)): 

DNI COGNOMS, NOM SIGNATURA 

Declare responsablement que complisc amb els requisits exposats al punt 2.1 de la convocatòria. Així mateix, declare 
que les dades consignades en el present formulari són certs i em compromet a aportar els justificants necessaris per a la seua 
comprovació quan em siguen requerits. La falsedat de les dades declarades o de la documentació aportada per a 
l'acreditació de les circumstàncies determinants dels criteris de valoració comportarà l'exclusió de la sol·licitud, sense 
perjudici de l'exigència de les responsabilitats que d'un altre ordre es pogueren exigir. 

LOPD: 
Les dades personals subministrades en aquest procediment, s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de 
València que procedisca amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en els Premis, d'acord amb el que 
s'estableix en 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 portabilitat de les seues dades. Les interessades, 
poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament dirigit a l'adreça de correu electrònic: lopd@uv.es, quan ho facen des 
d'adreces oficials de la Universitat de València, o mitjançant escrit acompanyat de còpia de 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. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València, lopd@uv.es 
Per a més informació sobre el tractament podeu consultar les Bases de la Convocatòria de Selecció d'estudiants de Grau, 
Màster i Doctorat oficial de la Universitat de València per a participar en un concurs universitari per a implementar solucions 
urbanes sostenibles parell les ciutats del futur “Ford Fund Smart Mobility Challenge” en col·laboració amb Ford Fund. 

En                        , a       de              de 2020. 

Signatura: 

Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) de la Universitat de València 
Campus de Blasco Ibáñez - Edifici Rectorat - Av. Blasco Ibáñez, 13. Nivell 5 46010 VALÈNCIA 

mailto:lopd@uv.es
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