
 

INSTRUCCIONS D’ADQUISICIÓ I ÚS DE LES TAQUILLES  PERTANYENTS A LA  FACULTAT DE 

FISIOTERÀPIA. 

 

1- PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE TAQUILLES 

D’acord amb allò que es va acordar en la Junta de Centre del dia 14 de juliol de 2011, les prioritats pel que fa a 

l’assignació de taquilles seràn les següents: 

1º- Estudiants/es amb algun tipus de minusvalidesa. 

2º- Estudiants/es que, resideixen durant el curs a una distància de més de 8 kilòmetres. 

3º- Estudiants/es que en el moment de realitzar la sol·licitud vagen a fer les pràctiques de la titulació. 

4º- Per ordre de sol.licitud. 

2- CONDICIONS D’ÚS DEL MATERIAL 

Durant el  termini de temps en què l’estudiant/a és dispositari/a de la clau per a l’accés a la taquilla s’ha de fer 

responsable del bon estat de la mateixa. El centre no es fa responsable del contingut. 

3- TITULARITAT 

La titularitat de la taquilla és del centre, per la qual cosa i per motius  justificats, l’estudiant/a autoritza el centre 

per obrir-la amb la signatura de la sol·licitud. 

4- DIPÒSIT 

Per tal de cobrir possibles xicotets desperfectes i/o la pèrdua de la clau, l’estudiant/a ha de dipositar  

5 euros a la Consergeria del Centre, que els hi  retornarà quant torne la clau. 

 

Si a  l’inici del curs següent, la/ l’estudiant ha fet el dipòsit del títol, però no ha retornat la clau, perdrà el dret a 

recuperar la fiança (5 euros).  

5- NETEJA I MANTENIMENT 

La neteja de la taquilla correspon a l’estudiant/a.  

 

     En/Na……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Amb D.N.I…………………………………………………………………….. i pertanyent a aquesta Facultat com Alumne/a del 

curs………………………………………de Fisioteràpia, amb domicili durant el curs en (Carrer, Avinguda,Plaça) 

…………………………………………………………………………………………………………..nº……………..porta……………………en la 

localitat de………………………………………………………………………..província de ……………………………………………… 

I amb número de telèfon fixe…………………………………………………….i de móbil……………………………………………… 

 

Amb horari de docència:         Matí                           Vesprada                             Matí i Vesprada 

 

Realitzaré pràctiques externes i voluntàries            Si                                          No    

 

Accepte les condicions amb la signatura del document, DIPÒSIT i devolució, requerit en concepte de pérdua de la 

clau o danys en l’armari. 

                                                                                        València, a             de                                 20 

 

Signat: 

TAQUILLA Núm.  

Autoritze que les dades personals subministrades s’incorporen al fitxer “Registre d’entrada i Ixida de documents” i en aquells 

sistemes que siguen procedents en funció del contingut de la meua sol.licitud, tots ells de titularitat de la Universitat de València 

per a la gestió i tramitació de la meua sol.licitud.  

Soc coneixedor/a que la Universitat de València compta amb una adreça electrónica (lopd@uv.es) per a qualsevol 

información, suggerència i petició que em permeta exercir drets i resoldre amistosament les controversies en materia de 

protección de dades de caràcer personal.  
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