
Imprés de sol·licitud d'ajuda 

Programa La Nau Gran 

Nau Gran en Transició 
curs 2020-2021  

Impreso de solicitud de ayuda 

Programa La Nau Gran  
curso  2020/2021 

Dades del / de la sol·licitant / Datos del / de la solicitante: 
 

Cognoms/Apellidos: ______________________________________________________________________________________ 

 

Nom/Nombre: ______________________________________________________ NIF ________________________________ 

 

Adreça/Dirección: _______________________________________________________________________________________ 

 

Població/Población: _________________________________________________ C.P. ________________________________ 

 

Telèfon/Teléfono: ___________________________ Telèfon mòbil/Teléfono movil: ____________________________________ 

 

Dades acadèmiques / Datos académicos:  

Nom del Curs:/Nombre del curso:__________________________________________________________________________

Nom del Curs:/Nombre del curso:__________________________________________________________________________

Situacions excepcionals sobrevingudes / Situaciones excepcionales sobrevenidas: 
 

Si  té  alguna  de  les  situacions  excepcionals  sobrevingudes  indicades  en  el  punt  6  de  les  bases  de  la  
convocatòria  marque aquesta casella / Si tiene alguna de las situacions excepcionales sobrevenidas indicades en el punto 6 
de las bases de la  convocatoria marque esta casilla.   

 

Aporta documentació justificativa de la situació excepcional sobrevinguda / Aporta documentación justificativa de la 

situación excepcional sobrevenida. 

 

 

Signat/Firmado 
 

 

 

 

 

 

Valencia/València a _________ de ______________ de 20______  
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Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de la sol·licitud començarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà l’1 de juny de 2021. Plazo de presentación de solicitudes: El 
plazo de presentación de la solicitud empezará el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana y acabará el 1 de junio de 2021.
  

Les sol·licituds han de presentar-se degudament emplenades en el registre General de la Universitat de València (Av. Blasco Ibañez, 13) o en 
qualsevol altre registre auxiliar de la Universitat de València dirigides al Servei d'Extensió Universitària o per qualsevol altre registre previst 
en l'article 38 de la Llei 30/1992. Las solicitudes se han de presentar, debidamente cumplimentadas, en el registro general de la Universitat de València (Av. 
Blasco Ibáñez, 13) o en cualquier otro registro auxiliar de la Universitat de València dirigides al Servicio de Extensión Universitaria o por cualquier otro registro pr

evisto en el articulo 38 de la Ley 30/1992.

Les dades personals subministrades en aquest procés, 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 de conformitat amb allò establert en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. Los datos personales suministrados en este proceso se incorporarán a los sistemas de información de la 
Universitat de València que procedan, con la finalidad de gestionar y tramitar la solicitud de las ayudas de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament, l'accés a les seues dades personals, i la 
seua rectificació o supressió, o la limitació del seu 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, mitjançant l'enviament d'un 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 de la sol·licitud, dirigit al Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València, Ed. Rectorat, Av. 
Blasco Ibáñez, 13, VALÈNCIA 46010, lopd@uv.es. Las personas que proporcionen datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento, el 
acceso a sus datos personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad 
de los datos. Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos, mediante el envío de un correo electrónico dirigido a lopd@uv.es desde direcciones oficiales 
de la Universitat de València, o bien mediante escrito, acompañado de copia de un documento de identidad, y, si procede documentación acreditativa de la 
solicitud, dirigido al Delegado de Protección de Datos en el Universitat de València, Ed. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13 VALÈNCIA 46010, lopd@uv.es.

Per a més informació respecte del tractament poden consultar-se les Bases reguladores de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a 
la matrícula dels estudiants i les estudiantes que cursen o hagen cursat activitats de La Nau Gran en Transició dins del programa la Nau 
Gran de la Universitat de València, curs 2020-2021. Para más información respecto al tratamiento pueden consultarse las Bases reguladoras de la 
convocatoria de ayudas económicas para la matrícula de los estudiantes y las estudiantes que cursen o hayan cursado actividades de La Nau Gran en Transició  
dentro del programa La Nau Gran de la Universitat de València, curso 2020-2021.

 




