
SOL·LICITUD	D’ACTUALITZACIÓ	I/O	MODIFICACIÓ	
al	Cens	d’Associacions	i	Col·lectius	d’Estudiants	de	la	

Universitat	de	València.	

En/na	 amb	DNI	
estudiant	de	 	telèfon	de	contacte	
i	domicili	a	 de	la	ciutat	de	
amb	codi	postal	 i	correu	electronic:	
en	condició	de:	 	President/a	 	Secretari/ària	 	Representant	del	col·lectiu	(només en el cas de col·lectius)
sol·licite	l’/la		actualització	/	modificació	al	Cens	d’Associacions	i	Col·lectius	d’Estudiants	de	la	Universitat	de	València	del	
col·lectiu	o	associació	

anomenat:	

Dades	que	es	pretenen	modificar	i	documentació	que	cal	aportar	en	cada	cas,	a	més	de	la	Fitxa	d’Actualització	que	segueix	a	
aquesta	sol·licitud:	

En	el	cas	d’Associacions	d’Estudiants	de	la	Universitat	de	València/Documentació	que	cal	acompanyar	
	Representants	o	càrrecs	de	l’associació	
Copia	de	la	darrera	actualització	de	la	junta	Directiva	presentada	al	Registre	Autonòmic	d’Associacions.	
	Membres	del	col·lectiu	o	associació	
Relació	completa	dels	nous	membres, segons model facilitat pel SeDI, signada	per	el	president/secretari	de	l’associació.	
	Denominació	
Resolució	del	Registre	Autonòmic	d’Associacions	autoritzant	el	canvi	de	denominació.
	Dades	de	contacte	
	Altres	

En	el	cas	de	Col·lectius	d’Estudiants	de	la	Universitat	de	València	

	Representants	o	càrrecs	del	col·lectiu	
Acta	de	la	reunió	del	Col·lectiu	que	acorda	la	modificació	signada	per	un	dels	representants	que	consta	actualment	en	el	Cens.	
	Membres	del	col·lectiu	o	associació	
Relació completa dels nous membres segons model facilitat pel SeDI.
	Denominació	
Acta	de	la	reunió	del	Col·lectiu	que	acorda	la	modificació	signada	per	un	dels	representants	que	consta	actualment	en	el	Cens.	
	Dades	de	contacte	
	Tipus:	de	col·lectiu	o	associació.	
Vegeu	documentació	en	pàgina	4.	

En	el	cas	d’Associacions	no	universitàries	legalment	constituïdes	amb	Col·lectiu	d’Estudiants	de	la	Universitat	de	
València

	Representants	o	càrrecs	de	l’associació	
Copia	de	la	darrera	actualització	de	la	junta	Directiva	presentada	al	Registre	Autonòmic	d’Associacions.	
	Representants	o	càrrecs	del	col·lectiu	
Document	signat	pel	president/a	o	secretari/a	de	la	associació.	
	Membres	del	col·lectiu	o	associació	
Relació	completa	dels	nous	membres, segons model facilitat per SeDI,	signada	per	el	president/secretari	de	l’associació.	
	Dades	de	contacte	del	col·lectiu	
	Denominació	
	Altres	

València,	 	d	 	de	l’any	 .	
Signatura,	

DELEGACIÓ	PER	A	ESTUDIANTS	DE	LA	UNIVERSITAT	DE	VALÈNCIA	
Aulari	III	Campus	de	Blasco	Ibáñez.	Av.	Menéndez	y	Pelayo	s/n	46010	València	
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FITXA	DE	MODIFICACIÓ	DE	DADES	
Cens	d’Associacions	i	Col·lectius	d’Estudiants	de	la	

Universitat	de	València.1	
Núm.	Expedient	

REOMPLIU	NOMÉS	ELS	APARTATS	EN	ELS	QUALS	S’HA	PRODUIT	ALGUN	CANVI	
Recordeu	que	el	document	ha	d’anar	signat	per	la	persona	que	consta	actualment	en	el	cens	com	a	pesidenta	/	
secretària	de	l’associació	o	com	a	representant	del	col·lectiu		

1.-	CANVIS	EN	LES	DADES	GENERALS	DE	L’ASSOCIACIÓ	O	COL·LECTIU	D’ESTUDIANTS	

Denominació:	
Carrer:	 Codi	postal:	
Població:	 Telèfon	de	contacte:	
Correu	electrònic	de	contacte:	 Espai	Web:	

Breu	descripció	dels	objectius	i	de	les	activitats	de	l’associació	o	col·lectiu:2

2.-	CANVIS	EN	LA	JUNTA	DIRECTIVA	DE	LES	ASSOCIACIONS	O	EN	ELS	REPRESENTANTS	DELS	COL·LECTIUS	

Representant	1	
NIF:	 Nom	i	cognoms:	
Càrrec	o	tasques	que	desenvolupa	a	l’associació	o	col·lectiu:	
Carrer:	 Codi	postal:	
Població	 Telèfon	de	contacte:	
Correu	electrònic:	
Observacions:	

Representant	2	
NIF:	 Nom	i	cognoms:	
Càrrec	o	tasques	que	desenvolupa	a	l’associació	o	col·lectiu:	
Carrer:	 Codi	postal:	
Població	 Telèfon	de	contacte:	
Correu	electrònic:	
Observacions:	

Representant	3	
NIF:	 Nom	i	cognoms:	
Càrrec	o	tasques	que	desenvolupa	a	l’associació	o	col·lectiu:	
Carrer:	 Codi	postal:	
Població	 Telèfon	de	contacte:	
Correu	electrònic:	
Observacions:	

1 Tal com estableix el reglament a l’article 4: Les dades facilitades per les associacions i col·lectius d’estudiants seran fetes públiques a 
l’efecte de difusió i publicitat d’aquests i de les activitats que desenvolupen en el marc de la Universitat de València. El Cens de Col·lectius i 
Associacions d’Estudiants és públic, i la seua gestió i difusió es realitzarà d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

2 Autodescripció del col·lectiu o associació que s’utilitzarà a l’espai web o altres instruments comunicatius. 
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3.-	CANVIS	EN		L’ASSOCIACIÓ	NO	UNIVERSITÀRIA	LEGALMENT	CONSTITUDIA	DE	LA	QUE	FORMA	PART	EL	
COL·LECTIU	Només	en	el	cas	d’associacions	no	universitàries	amb	Col·lectiu	d’Estudiants	de	la	Universitat	de	València	
	

Associació:	 	 	 	 	 	 	

Adreça	seu	social:	 	 	 	 	 	 		 Telèfon	de	contacte	 	 	 	 	 	 	

Població:	 	 	 	 	 	 	 Codi	postal:	 	 	 	 	 	 	

Correu	electrònic	de	contacte:	 	 	 	 	 	 	 Espai	Web:	 	 	 	 	 	 	

President/a	de	l’associació:	 	 	 	 	 	 	

Secretari/ària	de	l’associació:	 	 	 	 	 	 	

Número	de	socis	i	sòcies:		 	 	 	 	 	 	

Número	socis	i	sòcies	que	siguen	estudiants	de	la	Universitat	de	València	en	l’actualitat.		 	 	 	 	 	 	
 
 
4.-	CANVIS	EN	L’ACTIVITAT	DE	L’ASSOCIACIÓ	O	COL·LECTIU	D’ESTUDIANTS	

	
4.1	Àmbit	territorial	d’actuació:	

	Centre/s	(especifiqueu	centre	o	centres)

																																											 	

																																											 	

	Campus	(especifiqueu	campus)																																		 	

	Universitat	de	València	

	Altres	Universitats	(especifiqueu	quines):	.............	

	Comarcal	(especifiqueu	comarca):		 	 	 	 	 	

	Autonòmic	

	Estatal	

	Internacional	(especifiqueu)	 	 	 	 	 	

	
	
4.2	Àmbit	d’actuació	principal	

	(Marqueu	només	un	àmbit	d’actuació	de	primer	nivell	d’entre	els	cincs	establerts	com	a	principals.	Dins	de	l’àmbit	marcat	
podeu	senyalar	els	àmbits	específics	que	corresponguen)	
	

	Representació:		
(Especificar	número	de	representants	en	cada	òrgan	en	el	
moment	de	la	inscripció)	

	Clautrals	 	 	 	 	 	
	Junta	de	Centre		 	 	 	 	 	
	Consell	de	Departament		 	 	 	 	 	

	
	Acadèmic	i/o	científic	

	Activitats	centrades	en	l’àmbit	acadèmic	o	
professional	específic	dels	estudis	que	es	realitzen.	

	Intercanvis	d’estudiants.	
	Divulgació	científica	
	Promoció	Universitària	
	Altres		 	 	 	 	 	

	
	Creació	i	difusió	cultural	i	artística	

	Literatura	(narrativa	i	poesia)	
	Música	
	Arts	escèniques	(teatre	i	dansa)	
	Arts	plàstiques	(pintura,	escultura,	fotografia...)	
	Audiovisuals	
	Patrimoni	
	Altres		 	 	 	 	 		

	Sociocultural	

	Serveis	Socials	i	promoció	comunitària	
	Salut	
	Medi	Ambient	
	Defensa	Cívica	de	Drets	
	Cooperació	i	Solidaritat	
	Promoció	lingüística	
	Noves	tecnologies	de	la	Informació	
	Mitjans	de	Comunicació	
	Religió	
	Altres		 	 	 	 	 	

	
	Temps	lliure	i	lleure	

	Esports	
	Festes	populars	
	Temps	lliure	
	Turisme	
	Altres		 	 	 	 	
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4.3	Tipus	d’activitats	habituals:		
(Podeu	senyalar	aquelles	activitats	que	siguen	realtzades	de	forma	habitual]

	Revistes												Periodicitat:		 	 	 	 	 	
	Publicacions	en	paper	
	Publicacions	digitals	
	Conferències	i	xerrades	
	Cursos,	tallers,	seminaris	i	jornades	de	formació	
	Producció	i	representació	d’obres	teatrals	
	Producció	de	curtmetratges	i	videos	
	Exposicions	artístiques	
	Exposicions	divulgatives	

	Cicles	audiovisuals	
	Concerts	
	Recitals	literaris	
	Mostres	teatrals	
	Convocatòria	de	certamens	culturals	
	Assessorament	i	orientació	a	estudiants	
	Campanyes	informatives.	
	Representació	a	òrgans	de	govern.	
	Altres	activitats	(especifiqueu):		 	 	 	 	 	

	
	
5.-	CANVIS	EN	TIPUS:	DE	COL·LECTIU	A	ASSOCIACIÓ	

	
Nom	Col·lectiu	inscrit:	 	 	 	 	 	 	
Nom	de	l’Associació:	 	 	 	 	 	 	
CIF:	 	 	 	 	 	 	 Telèfon:	 	 	 	 	 	 	
Adreça	social.	Carrer:	 	 	 	 	 	 	 C.P.:	 	 	 	 	 	 	
Població:	 	 	 	 	 	 	 Provincia:	 	 	 	 	 	 	
Nom	President/a:	 	 	 	 	 	 	
Nom	Secretari/a:	 	 	 	 	 	 	
Núm.	de	socis:	 	 	 	 	 	 	
Núm.	de	socis	estudiants	de	la	UV:	 	 	 	 	 	 	

	
	

	
Documentació requerida per al canvi de col·lectiu a associació segons el cas:	
	

En el cas de canvi de Col·lectiu a Associacions d’Estudiants de la Universitat de València cal adjuntar: 
 

 Relació actualitzada de les persones que formen la Junta Directiva. 
 Document oficial que acredita la seua inscripció en el Registre Autonòmic d’Associacions de la Comunitat 
Valenciana. 
 Fotocòpia de l’acta fundacional. 
 Fotocòpia dels Estatuts. 
 Fotocòpia del codi d’identificació fiscal. 

 
En el cas de canvi de Col·lectiu a Associacions legalment constituïdes amb Col·lectiu d’Estudiants de la 
Universitat de València, cal adjuntar:  
 

 Fotocòpia dels Estatuts.  
 Fotocòpia d’acta de constitució.  
 Notificació de l’actualització de la darrera Junta Directiva al Registre Autonòmic d’Associacions. 
 Document oficial que acredita la seua inscripció en el Registre Autonòmic d’Associacions de la 

Comunitat Valenciana. 
 Certificació expedida pel secretari o president de l’entitat, autoritzant l’existència d’una secció o col·lectiu 

de en la Universitat de València formada per estudiants la finalitat de la qual és el desenvolupament 
d’activitats socioculturals o de representació estudiantil en el marc de la Universitat de València. 

 Fotocòpia del CIF (codi d’identificació fiscal) de l’associació. 
 Llista d’estudiants membres del col·lectiu, acompanyada dels documents acreditatius de la seua condició        

d’estudiants de la Universitat de València. (Segons model proporcionat pel SeDI) 
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