
 
 
 

 
 

Unitat d’Igualtat de la Universitat de València 

 

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

IGUALTAT DE DONES I HOMES EN L’ÀMBIT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 
ANUALITAT 20161 

 
DADES PERSONALS DE LA PERSONA QUE SOL·ICITA L’AJUDA O REPRESENTA A  LA UNITAT 
SOL·LICITANT 
COGNOMS: 
NOM: 
NIF / NIE / PASSAPORT: 
TELÈFON / MÒBIL: 
ADREÇA POSTAL: 
LOCALITAT I CODI POSTAL: 
CORREU ELECTRÒNIC (PREFERIBLEMENT DE LA UV): 
 
EN EL CAS DE PERSONES QUE REPRESENTEN A UNA UNITAT, INDIQUEU LA DENOMINACIÓ 
D’AQUESTA (facultat, departament, institut, unitat, associació, grup o col·lectiu) 
  
 
 

DOCUMENTACIÓ APORTADA: 
 Sol·licitud d'ajuda i memòria d'activitats a realitzar (en paper i en format electrònic) amb els 

següents continguts mínims: qui organitza i a qui s’adreça, quan i on es realitzarà, amb quins 
recursos; descripció del contingut i de l’impacte de l’activitat.  

 Sol·licitud de cofinançament en el cas que n’hi haja (valorades econòmicament) 
 En el cas del PDI, vistiplau del director o directora del departament o institut al què pertany 
 En el cas de PAS, autorització del o la responsable del servei corresponent i vistiplau del 

gerent. 
 Les seccions sindicals han de comptar amb la supervisió de la Secretaria General corresponent. 
 Els centres han de comptar amb l’autorització del degà o degana corresponent. 
 En tots els casos cal acreditar la pertinença a la Universitat de València. 

 
DEMANE l'admissió en la convocatòria d’Ajudes per a l’Organització de Campanyes de 
sensibilització, Conferències, Jornades i altres esdeveniments per a impulsar la Igualtat de dones i 
homes en l’àmbit d’aquesta Universitat de València en 2016.  
 
Signatura de la persona interessada, 
 
 
 
 
 
 
València,      de            de 2016 
 
La persona signant declara que són certes les dades que figuren en aquesta sol·licitud, i assumeix en cas 
contrari les responsabilitats que poguessen derivar-se de les inexactituds que hi consten. Així mateix em 
compromet a provar documentalment totes les dades de la sol·licitud. 

                                                           
1 Les sol·licituds es presentaran de l’11 de gener al 10 de febrer de 2016, al Registre General del Rectorat de la UV (Av. 
Blasco Ibáñez, nº 13 46010-València), o en qualsevol dels seus registres auxiliars. També per qualsevol dels mitjans 
previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 

 


