
 

 

 

Unitat d’Igualtat de la Universitat de València 

 

   

SOL·LICITUD D’AJUDES PER A L'ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS PER IMPULSAR LA IGUALTAT DE 

DONES I HOMES EN L’ÀMBIT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. ANUALITAT 20191 

 

DADES PERSONALS DE QUI SOL·LICITA L’AJUDA: 

COGNOMS:                                                      NOM: 

NIF / NIE / PASSAPORT: 

UNITAT D’ADSCRIPCIÓ: 

TELÈFON / MÒBIL:                                                 ADREÇA ELECTRÒNICA (UV) 

VINCULACIÓ AMB LA 

UNIVERSITAT: 

 

 PDI     PAS     PIF             

AJUDA SOL·LICITADA AMB CARÀCTER: 

 PERSONAL 

 COM A REPRESENTANT DE LA UNITAT D’ADSCRIPCIÓ 

 COM A REPRESENTANT DE LA COMISSIÓ D’IGUALTAT DE CENTRE       

 COM A REPRESENTANT DE LA COMISSIÓ D’IGUALTAT DE CAMPUS 

 ALTRE CARÀCTER (INDIQUEU-HO)_______________________________    

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR: 

 Imprès de sol·licitud d'ajuda registrat dins el termini establert (del 8 al 31 de febrer de 2019), i, si és el cas, 

 Vistiplau del responsable de la unitat/secció sindical a la qual pertany la persona sol·licitant de l’ajuda. 

 Vistiplau de la Comissió d’Igualtat del centre (en el cas de personal adscrit a centres o departaments). 

A més, per correu electrònic, s’ha de trametre, a l’adreça igualtat@uv.es i dins del mateix termini (del 8 al 31 de gener de 2019) 

 

 

Memòria de les activitats que es faran, amb els continguts mínims següents: denominació de l’activitat, qui l’organitza i a qui s’adreça, 

quan i on es farà, de quins recursos es disposa, descripció del contingut i de l’impacte de l’activitat. 

 

DEMANE l'admissió en la convocatòria d’Ajudes per a l’organització de campanyes de sensibilització, conferències, 

jornades i altres esdeveniments per impulsar la igualtat de dones i homes en l’àmbit d’aquesta Universitat de 

València el 2019 per a l’activitat següent: 

 

 

 
 

Vistiplau del responsable de la unitat/secció sindical a què pertany la 

persona sol·licitant de l’ajuda  
 Vistiplau de la Comissió d’Igualtat del Centre 

Faig constar que l’ajuda sol·licitada té la conformitat d’aquesta unitat 

universitària/secció sindical, la qual assumeix la gestió econòmica que, si 

és el cas, rebrà per l’import concedit de la Unitat d’Igualtat i que s’ha 

d’ingressar en l’orgànica:________________________________ 

 

 La Comissió d’Igualtat d’aquest centre n’està 

assabentada i hi està d’acord, 

 

Signatura: 

 

 

 

 

Nom i cognoms_____________________________________ 

Càrrec_______________________________________ 

 

Signatura: 

 

 

 

Nom i cognoms____________________________ 

 

 

València ___ d ______________ de 2019 

                                                           
1 Les sol·licituds, s’han de presentar en el Registre General del Rectorat de la UV (av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València) o en qualsevol dels seus 

registres auxiliars. També es poden presentar a través de qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT PER A LA QUAL SE SOL·LICITA L’AJUDA: 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

mailto:igualtat@uv.es


 

 

 

Unitat d’Igualtat de la Universitat de València 

 

DADES QUE CAL OMPLIR PER A LA BAREMACIÓ DEL JURAT (AUTOAVALUACIÓ) 

APARTAT 1. Vinculació als objectius de la Unitat d’Igualtat de la UV degudament justificada (fins a 10 punts). 

 Una de les activitats de la proposta té relació amb la igualtat entre homes i dones o contra la VG.  

 Justificació de la vinculació ________________________________________________________________________________________________________  

 Diverses activitats de la proposta es relacionen amb la igualtat entre homes i dones o contra la VG.  

 Justificació de la vinculació ________________________________________________________________ 

 Tota l’activitat està directament vinculada a l’objectiu _________del II Pla d’Igualtat de la UV.  

 Justificació de la vinculació al II Pla d’Igualtat _____________________________________________________________________________________ 

APARTAT 2. Experiència en la realització d’activitats en matèria d’igualtat (fins a 3 punts) 

 No té cap experiència en la realització d’activitats en matèria d’igualtat. 

 Un any  (Indiqueu activitat___________________________________________________________________________ i nombre d’assistents:______) 

 Dos anys o més  (Indiqueu mitjana del nombre d’assistents ______ i activitats desenvolupades__________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

APARTAT 3. Potencial organitzatiu amb qui compta el desenvolupament de l’activitat (fins a 4 punts) 

 No té cap infraestructura 

 Infraestructura del Departament/Servei/Unitat 

 Infraestructura del Centre / Comissió d’Igualtat / Campus 

APARTAT 4. Impacte de l’activitat  (fins a 6 punts). 

 Titulació  

 Centre 

 Campus 

 Més d’un Campus, menys que Universitat 

 Universitat  

APARTAT 5. Adequació dels recursos financers previstos als objectius de l’activitat (fins a 3 punts)  

 Baix impacte – Alt cost  

 Baix impacte – Baix cost  

 Mig impacte – Alt cost  

 Mig impacte – Baix cost  

 Alt impacte – Alt cost  

 Alt impacte – Baix cost  

APARTAT 6. Finançament coordinat amb altres entitats (fins a 2 punts). 

 Sense finançament addicional. 

 Amb finançament intern addicional de2___________________de la UV. % aportat 

 Amb finançament extern addicional de3__________________________ % aportat 

APARTAT 7. Altres mèrits (fins a 2 punts). 

 Impacte en públics més amples que l’àmbit universitari 

 Adreçat a col·lectius masculinitzats o feminitzats 

 Amb poques iniciatives en matèria d’igualtat 

 Altres: Indiqueu-ho:______________________________________________________________________ 

 

Signatura de la persona sol·licitant, 

 
La persona signant declara que són certes les dades que figuren en aquesta sol·licitud i assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que es pugen 

derivar de les inexactituds que hi consten. Així mateix es compromet a provar documentalment totes les dades de la sol·licitud. 

                                                           
2 Indiqueu la denominació de la unitat/centre/servei que finança addicionalment l’activitat i el % que aporta sobre el total dels cost de l’activitat. 

3 Indiqueu la denominació de la o les entitats externes que financen addicionalment l’activitat i el % que aporten sobre el total dels cost de l’activitat. 

 

 

 


