
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTA D’ACTIVITATS CULTURALS, ACADÈMIQUES I 
ESPORTIVES DE LA FACULTAT DE DRET. 

PDI-PAS-2020 

1. OBJECTE

El Deganat de la Facultat de Dret de la Universitat de València convoca la proposta d’activitats
culturals, acadèmiques i esportives, sorgides de la iniciativa de la comunitat universitària
vinculada a la Facultat de Dret, dins del termini establert a la base 4 d’aquesta convocatòria.

2. BENEFICIARIS

La proposta de les activitats haurà de provenir de membres de la comunitat universitària
pertanyents al PDI o al PAS de la Facultat de Dret. El PDI no podrà proposar activitats
directament vinculades amb les seues obligacions docents.

3. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES I DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA.

Les propostes es formularan segons l’imprés que s’annexa a la present convocatòria. Cal
dirigir-les al Deganat, mitjançant qualsevol oficina de registre d’aquesta Universitat, i s’hi faran
constar els punts següents:

a) Nom i cognoms, adreça, telèfon i DNI o passaport de la persona que fa la proposta. Si
la sol·licitud és col·lectiva, nom i cognoms i DNI o passaport dels o les components del
grup o de l’equip cultural vinculat a la Facultat de Dret que la proposa.

b) Vinculació dels i les proponents amb la Facultat de Dret.
c) Memòria explicativa de l’activitat que es planteja, acompanyada d’una breu descripció

d’aquesta.
d) Pressupost detallat d’ingressos i despeses que l’activitat proposada li suposarà a la

Facultat.
e) Si es tracta d’una associació o col·lectiu que realitze activitats de forma regular,

s’haurà de presentar una memòria de les activitats realitzades durant l’any 2019.

4. PERÍODE DE REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS QUE ES PROPOSEN

Les activitats que es proposen caldrà que es realitzen des del dia 1 de febrer al 30 de
novembre de 2020.



5. CRITERIS ORIENTATIUS DE L’ACCEPTACIÓ DE LES PROPOSTES

Tindran preferència els projectes que fomenten la participació de la comunitat universitària en
les activitats culturals proposades. A més, es tindrà en compte:

a) La difusió de què pot gaudir l’activitat.
b) En el cas dels projectes que tracten qüestions acadèmiques, la interdisciplinarietat de

l’activitat proposada.
c) En el cas de les ajudes per a activitats esportives, la permanència de l’activitat al llarg

del temps.
d) La valoració de les activitats proposades i desenvolupades segons convocatòries

anteriors, on hagen participat els o les sol·licitants i, en el seu cas, les memòries
d’activitats de les associacions que es presenten.

6. CONDICIONS DE LES ACTIVITATS

En cap cas l’activitat podrà comportar la retribució per la intervenció del professorat o
personal d’administració i serveis, funcionari o contractat, o de l’estudiantat de la Universitat
de València. En tot el material de difusió de l’activitat, amb independència del seu suport físic,
s’haurà de fer constar necessàriament la col·laboració d’aquesta Facultat.

7. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Des de la data de publicació de la convocatòria al tauler situat al deganat fins al dia 11 de
febrer de 2020. Les sol·licituds es presentaran per Registre d’entrada a la Secretaria de la
Facultat, dirigides al Deganat de la Facultat de Dret. En cas de no esgotar-se l’import màxim
destinat a aquestes activitats, s’obrirà un nou període de sol·licituds de l’1 al 15 de maig.

8. RESOLUCIÓ

Les propostes que es facen seran avaluades i resoltes per la Comissió mixta de la Facultat de
Dret. La resolució es comunicarà a les persones interessades directament i mitjançant
publicació al lloc web de la Facultat de Dret (www.uv.es/dret). Contra l’esmentada resolució
es podrà interposar reclamació davant el Deganat de la Facultat de Dret.

9. MEMÒRIA I JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES.

En les activitats que reben el suport de la Facultat només es pagaran despeses contra factura.
Les despeses de restauració no podran superar el 40% de l’import de l’ajuda concedida.

La presentació de la memòria justificativa i de les corresponents factures i documents
acreditatius originals en la deguda forma, s’haurà de fer durant el mes següent a la finalització
de l’activitat i, en qualsevol cas, abans del 30 de novembre als serveis Econòmics de la Facultat
de Dret, per Registre d’entrada a qualsevol de les oficines de registre de la Universitat de
València.

La no presentació de les factures o de la memòria justificativa de l’activitat dins d’aquest
termini suposarà el no abonament per la Facultat de les despeses, i es tindrà en compte per
a successives convocatòries.





CONVOCATÒRIA PER A PROPOSAR LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS, 
ACADÈMIQUES I ESPORTIVES DE LA FACULTAT DE DRET 

PDI-PAS 2020 

DADES PERSONALS 
NOM COGNOMS 
MAIL DNI 
DEPARTAMENT 

DADES DEL DOMICILI 
ADREÇA CODI POSTAL 
POBLACIÓ TELÈFON 

ACTIVITAT 

A València, a _____ de ______________ de 2020 

Signatura: 

A/A DEGÀ DE LA FACULTAT DE DRET DE LA UV  
(Registre aquest document a la Secretaria del Centre) 

Una vegada realitzada l’activitat lliurar els documents corresponents als Serveis Econòmics de 
la Facultat de Dret. 



 

 

 

ANNEX II. MEMÒRIA ECONÒMICA D’ACTIVITATS CULTURALS I ACADÈMIQUES I ESPORTIVES 
PDI-PAS 2020 

 

DADES PERSONALS 
NOM  COGNOMS  
MAIL  DNI  

 

DADES DEL DOMICILI 
ADREÇA  CODI POSTAL  
POBLACIÓ  TELÈFON   

 

ACTIVITAT 
DATA DE 
REALITZACIÓ 

 

IMPORT 
CONCEDIT 

 

DESGLOSSAMENT 
DE LES DESPESES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPESA TOTAL  

 

 
A València, a _____ de ______________ de 2020 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
Nom i Cognoms: 
 
* UNA VEGADA REALITZADA L'ACTIVITAT, LLIURAR AQUEST DOCUMENT JUNTAMENT AMB TOTS 

ELS JUSTIFICANTS ORIGINALS PER REGISTRE D'ENTRADA ALS SERVEIS ECONÒMICS DE LA 

FACULTAT DE DRET. 
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