
DOCUMENT DE JUSTIFICACIÓ 

d’Ajudes per a activitats que contribuïsquen a dinamitzar l'ús del 
valencià en la Universitat de València 

Dades de l'òrgan, entitat o persona física que sol·licita l'ajuda

Nom o raó social: 
NIF/CIF: Adreça: 
Codi postal: Població: 
Telèfon: Correu electrònic: 

Dades de la persona responsable 

Nom o raó social: 
NIF/CIF: Adreça: 
Codi postal: Població: 
Telèfon: Correu electrònic: 

Informació de l’ajuda concedida 

Nom de l’activitat: 
Període de realització: 
Import de l’ajuda: 

Relació de justificants de despeses 

Total 

Cofinançament de l’activitat: 

□ No s’ha demanat cap altra ajuda per a aquesta activitat.
□ S’han demanat altres ajudes per a aquesta activitat per un import de _____________.

Factures 

Data Núm. doc. Proveïdor Activitat/concepte Import 



A emplenar pel SPL 

Documentació que cal adjuntar: 

□ Publicitat de l’activitat on conste la col·laboració de la Universitat de València-Servei de Política Lingüística.
□ Memòria de l’activitat realitzada.
□ Factures i justificants bancaris de pagament

Informació de dades bancaris per a l ’ ingrés de l ’ajut 

Titular: 
Entitat: Municipi: 
Domicili: 
Província: BIC: 
IBAN: 

Declare: 

Que les dades de la present justificació són certes i demane l’ingrés per l’import justificat, amb el límit establit 
en l’ajuda, en el compte bancari indicat, del qual és titular l’òrgan, entitat o persona física que sol·licita l’ajuda. 

(Signatura i segell de l’entitat) 

València, 

Les dades personals subministrades en aquest formulari s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que procedisquen amb la 
finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de les ajudes que contribuïsquen a dinamitzar l’ús del valencià de conformitat amb allò establit en la Llei 
38/2013, de 17 novembre, general de subvencions. 
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals i la seua rectificació o supressió, o 
la limitació del tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus 
drets d’accés, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a lopd@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant 
escrit, acompanyat d’una còpia d’un document d’identitat i, en el seu cas, la documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al delegat de protecció de 
dades en la Universitat de València, Ed. Rectorat, avinguda de Blasco Ibáñez, 13, València 46010, lopd@uv.es. 
Per a més informació respecte del tractament poden consultar-se les bases reguladores de la Convocatòria oberta d’ajudes per a activitats que 
contribuïsquen a dinamitzar l’ús del valencià en la Universitat de València durant l’any 2019. 

DIRECCIÓ DEL SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
Carrer del Serpis, 29, 2a planta (Edifici Beatriu Civera) – 46022 València – Tel. 96 393 71 60 

Import total dels justificants de despesa: Observacions: 

Import de l’ajuda: 

Total a ingressar: 

Vist i plau 

El responsable de la Unitat Gestora El director del Servei de Política Lingüística 

mailto:lopd@uv.es
mailto:lopd@uv.es
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