
SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT 

Activitats públiques Activitats privades  

2. Dades relatives a la sol·licitud

Matins   Vesprades

Horari de treball:   Matins  Vesprades

Signatura de l’interessat/ada 

Cognoms: 

Naturalesa jurídica de la relació d’ocupació: 

hores

NIF/NIE: 
Telèfon:

Personal d'Administració i Serveis (PAS): Personal d'Investigació (PI): 

    Denominació del lloc de treball:   
 Grup:
 Jornada setmanal:

Grup:
Provincia:

Horari lloc de treball:

Localitat:
Denominació del lloc de treball:

Naturalesa jurídica de la relació d’ocupació: 
Jornada setmanal:        horesHorari lloc de treball:  Matins        Vesprades

Altres:

         Compte Propi: 
Documentació que s'adjunta:

Alta règim autònom
Últim rebut d'autònoms

         Compte d'altri:
Documentació que s'adjunta:

Certificació de l'empresa amb l'horari de treball detallat
Contracte laboral

Jornada setmanal:        hores

En cessa? Sí        No

1. Dades de la persona interessada
Nom:

Correu electrònic: 

A. DADES DEL LLOC DE TREBALL DE L'ACTIVITAT PÚBLICA PRINCIPAL EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Universitat:  Facultat/Servei:  Departament:

B. ACTIVITAT PÚBLICA SECUNDÀRIA QUE ES PRETÉN COMPATIBILITZAR
Universitat, Ministeri, Conselleria, Corp. local, Centre directiu, Organisme o Ens públic:

Departament, Servei, Unitat administrativa o Centre de treball: 

C. DADES SOBRE L'ACTIVITAT PRIVADA PER A LA QUAL ES SOL·LICITA COMPATIBILITAT
Empresa:
Domicili:
Localitat: Provincia:
Lloc de treball o tipus d'activitat:

D. ALTRES ACTIVITATS
Té altra activitat en el sector privat o públic? Sí        No
Descriure:

3. Declaració, lloc, data i signatura
La persona interessada DECLARA que són certs les dades reflectides en aquesta sol·licitud i els documents aportats,
i conec que la inexactitud, falsedat o omissió en qualsevol dada o document pot produir els efectes previstos en
l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La persona interessada DECLARA que no realitza altres activitats diferents a les especificades en aquest formulari i
SOL·LICITA la concessió de la compatibilitat.

SERVEI DE RECURSOS HUMANS (PAS)
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament, l'accés a les seves dades personals, i la seva 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 d'accés, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a pas@uv.es, 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. Per a més informació respecte del tractament pot consultar-se la política de privacitat de la UV en links.uv.es/lopd/dpo

València,       de                                         de

SRA. RECTORA MGFCA. DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA


	nom: 
	centreTreball_compPubli: 
	grupPertinen_compPubli: [ ]
	universitat_compPubli: 
	domiciliEmp_compPri: 
	localitatEmp_compPri: 
	provinciaEmp_compPri: 
	activitatEmp_compPri: 
	empresa_compPri: 
	dia_solicitud: 
	mes_solicitud: 
	any_solicitud: 
	nif_nie: 
	telefon: 
	activitats_publi: Off
	activitats_priv: Off
	tipo_personal: Off
	email: 
	denominacioTreball_opta: 
	grup_treballOpta: [ ]
	universitat_treballOpta: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
	facultat_serv_treballOpta: 
	departament_treballOpta: 
	localitat_compPubli: 
	denominacio_compPubli: 
	naturalesaJuridica_compPubli: [ ]
	naturalesaJuridica_treballOpta: [ ]
	provincia_compPubli: 
	natuJuridica_Altres_compPubli: 
	horariMatinsTreball_opta: Off
	horariVespradesTreball_opta: Off
	hores_setmana_treballOpta: 
	horariMatins_compPubli: Off
	horariVesprades_compPubli: Off
	horariMatinsTreball_compPri: Off
	comptePropi_CompPriDoc1: Off
	comptePropi_CompPriDoc2: Off
	compteAltri_CompPriDoc1: Off
	compteAltri_CompPriDoc2: Off
	hores_setmana_compPubli: 
	hores_setmana_compPri: 
	compte_compPri: Off
	horariVespradesTreball_compPri: Off
	altraActivitat: Off
	altresActivitats: 
	cognoms: 
	altraActivitatCessa: Off


