
 

SERVEI DE LLENGÜES 

I TERMINOLOGIA 

 
 

Sol·licitud d’ajuda per a 

activitats en valencià 

 

 

Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat Jaume I, que es compromet a no fer-ne un ús distint 

d’aquell per al qual han estat demanades, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de les dades. Podeu exercir, per escrit, els drets 

d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, davant de la Secretaria General d’aquesta Universitat. 

 

 

Organització de xarrades, seminaris, jornades i activitats de caràcter científic o cultural 

per part d’òrgans o associacions de la Universitat Jaume I 

 

Representant (nom i cognoms): .............................................................................................................. DNI: ..............................................    

Grup/Departament/Centre/Associació:   
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adreça:  ......................................................................................  Localitat: .......................................................  CP: .................................................. 

Adreça electrònica: ............................................................................................................................................  Telèfon: ...................................... 

Quantitat sol·licitada: .................................................. En concepte de: ....................................................................................................... 

 

Documentació que cal adjuntar 

o Rebuts originals del pagament. 

o Així mateix s’hi haurà de presentar, si escau, els bitllets o les factures que justifiquen les 

despeses de desplaçaments i allotjaments. 

o Programa de l’activitat que descriga que l’activitat s’ha fet en valencià. En el seu defecte 

caldrà una declaració jurada que l’activitat s’ha fet en valencià. 

o En cas que l’activitat ja s’haja dut a terme, memòria de l’activitat, indicant el nombre de 

persones assistents. 

o Els beneficiaris hauran de presentar les factures o documents equivalents amb validesa 

en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa que justifiquen les despeses, i, 

si escau, hauran d´acreditar també els pagaments dels mateixos (fotocòpia de la 

transferència efectuada per abonar el pagament) 

o Fitxa emplenada de pagament a terceres persones és a dir, les dades bancàries on cal fer 

la transferència de l’ajuda, d’acord amb el procediment establert a l’UJI. 

o Sols a adjuntar per les associacions: Declaració dels beneficiaris i beneficiàries de 

subvencions i ajudes de l’UJI. 

 

 

 

(Signatura) 

Castelló de la Plana, ............. d ............................................................. de 20........ 

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5666dd81-454e-46b4-8b63-08e461cec777/tercers.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/808527f0-1949-416d-a46f-be0bedfd5d5b/cir8+definitivo.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/808527f0-1949-416d-a46f-be0bedfd5d5b/cir8+definitivo.pdf?guest=true
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