SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ/EXEMPCIÓ DE TARIFES
NOM I COGNOMS ______________________________________________________________
NIF _________________ DOMICILI ________________________________________________
POBLACIÓ ____________________________________________________________________
CODI POSTAL _____________ TELÈFON ____________________________________________
CORREU ELECTRÒNIC ___________________________________________________________

EXPOSE:
Que sóc inscrit en l’activitat del Servei de Política Lingüística amb codi ___________________ .
Que, tal com consta en la documentació original, que adjunte a aquesta sol·licitud perquè siga
confrontada pel Servei de Política Lingüística,
 Tinc reconeguda la condició de membre de família nombrosa de categoria especial
i dret a l’exempció total de les taxes per aquesta activitat, d’acord amb l’article 12.2 de
la Llei 40/2003 de protecció a les famílies nombroses.
 Tinc reconeguda la condició de membre de família nombrosa de categoria general
i dret a l’exempció del 50 % de les taxes per aquesta activitat, d’acord amb l’article
12.2 de la Llei 40/2003 de protecció a les famílies nombroses.
 Curse estudis acadèmics conduents a la obtenció d’un títol oficial o propi i vull
incorporar a l’expedient l’activitat del SPL com a crèdits de lliure elecció o ECTS. Per
això, i per tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33 %, tinc dret a
l’exempció total de les taxes, d’acord amb l’article 5.2 de l’ACGUV 127/2010 del
Reglament sobre l’atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitat.
 Curse estudis acadèmics conduents a la obtenció d’un títol oficial i vull incorporar a
l’expedient l’activitat del SPL com a crèdits de lliure elecció o ECTS. Per això, i per tenir
reconeguda la condició de víctima del terrorisme (o familiar), tinc dret a l’exempció
total de les taxes, d’acord amb l’article 148.7 del Decret Legislatiu 1/2005 del Consell
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat.

DEMANE:
L’exempció de taxes corresponent.
(Signatura)

València, ______ d ___________________ de 20___
Les dades personals subministrades seran tractades pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València per
a la gestió dels assumptes que li són propis. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir
davant qualsevol oficina de registre de la Universitat (article 5, LO 15/1999).
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