
INFORMACIÓ SOBRE ASSOCIACIÓ o CO·LECTIU 

Número d'estudiants implicats activament en el col·lectiu i/o associació: 

Número de representants en la 
actualitat: Claustrals: Junta de Centre: Consell de Departament: 

Utilitzeu actualment un espai?:  Si      No Desitgeu continuar en el mateix?:  Si      No 

Utilització prevista de l’espai sol·licitat 

 Reunions  Preparació i gestió d’activitats  

 Serveis a estudiants (especificar):      

 Atenció presencial als estudiants. Dies i horari prevists: 

 Altres.    

OBSERVACIONS: 

València,      de       de l’any  . 
Signatura de la persona sol·licitant,

 signatura preferentment digital

1 Les sol·licituds degudament emplenades seran presentades i signades per un dels tres estudiants que figuren com a representants de l’associació o col·lectiu en el 
Cens d’Associacions i Col·lectius de la Universitat de València. 

2 Les dades de les persones que reben aquestes ajudes, s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que siguen procedents, amb la 
finalitat de gestionar i tramitar la seua sol·licitud d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
Es preveuen les següents comunicacions de dades personals: 
Publicació de la resolució de concessió al tauler oficial de la Universitat de València.  
Addicionalment, a efectes informatius, podrà publicar-se la resolució en pàgines web allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València. 
Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda al portal de transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment del que 
estableix 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 de l'article 9.1 i) 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), en compliment del que estableix l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
A entitats bancàries, si és el cas, per al pagament de les ajudes.
Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@uv.es des d'adreces oficials de la
Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau documentació acreditativa, dirigida a Secretaria General -
Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010. València

DELEGACIÓ PER A ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
Aulari III Campus de Blasco Ibáñez. Av. Menéndez y Pelayo s/n 46010 València 

 PERSONA SOL·LICITANT 2 

En/na: amb DNI: 

estudiant de:  telèfon de contacte: 

en representació del col·lectiu o associació: 

Dades del col·lectiu o associació per a 
l’assignacio d’espais del Campus de Tarongers 
entre associacions i col·lectius d’estudiants de 
la Universitat de València, any 20211. 
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