
 

 

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS D’EQUIPAMENT ESPORTIU ALS EQUIPS DE LA 
FACULTAT D’ECONOMIA PARTICIPANTS A LES COMPETICIONS 
ESPORTIVES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) DURANT EL CURS 2017/2018. 

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA  

L’objecte de la convocatòria és la col·laboració del Vicedeganat 
d’Estudiants de la Facultat d’Economia amb tots aquells equips integrats 
per membres del centre que participen a les competicions esportives de la 
Universitat de València.  

 

2. REQUISITS DELS BENEFICIÀRIS  

Poden ser beneficiaris d’aquesta iniciativa tots aquells equips que 
complisquen els següents requisits:  

• Estar composats, en almenys un 70%, per estudiants de la Facultat 
d’Economia (Matriculats en alguna de les titulacions). 

• Que estiguin inscrits en alguna de les competicions esportives 
organitzades pel Servei d’Educació Física i Esports de la Universitat. 

 

3. OBJECTE DE LES SUBVENCIONS  

Les subvencions estaran destinades equipament esportiu al següent tipus 
d’equipament esportiu:  

a) Samarretes  
b) Calces  
c) Pantalons  



d) Estampacions de l’equipament  
 
 

4. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  

La sol·licitud per obtenir les ajudes regulades per aquestes bases s’ha de 
presentar mitjançant el document disponible a la web de la facultat 
d’economia, en el termini establert per la convocatòria. A la sol·licitud 
s’haurà d’adjuntar la documentació següent:  

a) Fotocòpia del document d’identitat del representant de l’equip  
b) Certificat emès pel Servei d’Educació Física i Esports que justifique la 

inscripció de l’equip a alguna de les competicions esportives oficials.  
c) Relació de participants en l’equip emesa pel Servei d’Educació Física i 

Esports. 
 
 

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  

Les sol·licituds s’hauran de dirigir al Vicedeganat d’Estudiants de la Facultat 
d’Economia, i es podran presentar:  

• Escanejades i per correu al mail Paula.Pallares@uv.es . 
 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 29 de novembre de 
2017. No obstant, el termini es podrà tancar abans si el número de 
sol·licituds esgota el total de les ajudes establert al punt 7 de les bases.  

La resolució de les ajudes es publicarà el 30 de novembre. 

 

6. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES  

El Vicedeganat d’Estudiants de la Facultat d’Economia s’encarregà de 
proporcionar als equips les equipacions, pel que cada equip haurà de 
demanar-les en temps i forma per a poder-se beneficiar d’elles. 

 

7. PROCÈS DE RESOLUCIÓ  

Els equipaments seran adjudicades per resolució de la Vicedegana 
d’Estudiants de la Facultat d’Economia, després d’haver comprovat el 
compliment dels requisits especificats en les bases. Les ajudes s’adjudicaran 
per estricte ordre de registre de les sol·licituds. La resolució de la concessió 
es publicarà, a efectes de notificació, en el tauler d’anuncis del Vicedeganat 
de la Facultat d’Economia (Edifici Departamental Oriental, Entresòl, Despatx 
E05). I en el lloc web http://www.uv.es/economia d’acord amb els articles 
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58, 59 i 60 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  

 

9. RESUM TERMINIS  

Presentació de la sol·licitud: Del 2 de novembre fins al 29 de novembre  

Resolució de les ajudes:  30 de novembre de 2017. 

 

 

 

La Vicedegana d’Estudiants de la Facultat d’Economia de la UV,  

Paula Pallares i Reoli. 

 

 

València, 2 de novembre de 2017 


