ANNEX IV
Acceptació de la normativa i de l’ajuda a
associacions d’estudiants amb
representació al claustre. Any 2016
1.- Dades persona responsable1 i entitat
En/na
amb domicili a:
estudiant de
en representació del col·lectiu o associació
amb número d’inscripció al Cens d’Associacions i
Col·lectius d’Estudiants de la Universitat de València:

amb DNI
de ciutat i CP
telèfon de contacte
i número de
claustrals:

2.- Acceptacció de la normativa
Declare conèixer i accepte, en nom de l’associació que represente, la normativa per a l’execució
de les ajudes concedides a col·lectius i associacions d’estudiants amb representació al claustre de
la Universitat de València establides en la corresponent resolució de la vicerectora d'Estudis de Grau
i Política Lingüística de la Universitat de València.
3.- Declaració Responsable
Per la present declare que la entitat beneficiaria està al corrent del cumpliment de les obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social i no incorre en cap de les circunstàncies recollides en l’article
13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
4.- Acceptacció de l’ajuda i activitats a realitzar
Renúncie, en nom del col·lectiu/associació que represente, l’ajuda atorgada per resolució de la
vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València.
Accepte l’ajuda atorgada que serà destinada, d’acord amb la normativa establerta, a la realització
de les següents activitats:

Activitats

Data prevista

València,

Segell de l’associació

1

de

Lloc previst

de l’any

Signatura del o la representant

Aquesta acceptació degudament emplenada seran presentada a qualsevol registre de la Universitat de València o de les seus del SEDI, abans de la data establerta a la resolució de
aquestes ajudes i haurà d’estar signada pel representant de l’associació o col·lectiu.
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ANNEX V: Acceptació de la normativa i de
l’ajuda per a estudiants representats al
claustre agrupats en candidatures.
Any 2016
1.- Dades representant claustral
En/na

amb DNI

amb domicili a:

de ciutat i CP

representanta al
claustre per la
candidatura

telèfon de contacte

2.- Acceptacció de la normativa i delegació de l’ajuda

Declare acceptar la normativa per a l’execució de les ajudes concedides a representants
d’estudiants al claustre de la Universitat de València.
Accepte l’ajuda atorgada que serà destinada, d’acord amb la normativa establerta, a la realització
de les següents activitats:

Activitats

Sol·licte que l’ajuda atorgada siga ingressada en el compte de l’estudiant.........................................
................................................................................. amb DNI: ..................................representa de la
candidatura ................................................................................................................
València,

de

de l’any

Signatura del o la representant

Cal adjuntar fotocopia del DNI i fitxa de tercers.
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ANNEX VI INFORME ECONÒMIC

AJUDES A ASSOCIACIONS
i ESTUDIANTS AMB REPRESENTACIÓ
AL CLAUSTRE
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA• 2016

1.- Dades de la persona responsable2
En/na

amb DNI

estudiant de

telèfon de contacte

en representació de l’ associació o candidatura
amb número d’expedient de sol·licitud d’ajuda

2.- Relació de Factures
Adjunte les factures relacionades originals i fotocopia, corresponents a les despeses de realització de les activitats
financiades per les ajudes concedides en la resolució de la Vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística de la
Universitat de Valencia de 23 desembre de 2016

Ordre

Proveïdor i NIF

Motiu de la despesa 2

Quantitat

TOTAL :

3.- Pagament de les factures adjuntes
Titular:

NIF

Entitat

Sucursal

D. Control

València, a

N Compte

d

de l’any

Signatura

1 Aquest informe haurà d’estar signat per l’estudiant representant claustral o pel representant de l’associació .
2. No cal especificar el concepte, que deu d’estar a la factura, sino la finalitat de la despesa en l’activitat. Per exemple: cordes i pintura per a
realitzar una escenografia, s’hauria d’escriure: escenografia
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