
A L ALCALDESSA DE L AJUNTAMENT DE VALÈNCIA' '

31.43-105

DNI / NIF/ NIE
o Passaport / PasaporteNom i cognoms / Nombre y apellidos

Nacionalitat / Nacionalidad

Domicili / Domicilio

Telèfon / Teléfono Telèfon mòbil / Teléfono móvil Adreça electrònica / Correo electrónico

DADES ACADÈMIQUES / DATOS ACADÉMICOS

DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS

TIPUS DE BECA CONCEDIDA O AJUDA OFICIAL I PAÍS DE DESTINACIÓ
TIPO DE BECA CONCEDIDA O AYUDA OFICIAL Y PAÍS DE DESTINO

Com a estudiant resident a la ciutat de València, adjunte les següents: Como estudiante residente en la ciudad de Valencia, adjunto los siguientes:

Universitat a la qual pertany / Universidad a la que pertenece

Tipus de beca o ajuda oficial / Tipo de beca o ayuda oficial

País Universitat / Universidad

Codi de facultat / Código de facultad

Ciutat / Ciudad Mesos d estada /’ Meses de estancia

OficinaEntitat / Entidad Núm. compte / Nº cuentaBanc / Banco Control

La persona sol·licitant declara, davall la seua responsabilitat, que accepta las
bases de la present convocatòria; que totes les dades incorporades a la present
sol·licitud s ajusten a la realitat; que queda assabentada del fet que la inexactitud de
les seues dades donarà lloc a la denegació de l ajuda. L acceptació de les bases
de la present convocatòria comporta l autorització a l Ajuntament de València per al
tractament de les dades facilitades en l imprés de sol·licitud i de les dades
acadèmiques de la persona sol·licitant, amb la finalitat de gestionar la concessió i/o
justificació de les ajudes, així com per a comunicar-les a les universitats i entitats
públiques o privades relacionades amb ella, a l efecte que estes les acrediten.

'

' '

' '

'

’

La persona firmante declara bajo su responsabilidad: que acepta las bases de la
presente convocatoria; que todos los datos incorporados a la presente solicitud se
ajustan a la realidad; que queda enterada de que la inexactitud de sus datos dará
lugar a la denegación de la ayuda. La aceptación de las bases de la presente
convocatoria comporta la autorización al Ayuntamiento de Valencia para el tratamiento
de los datos facilitados en el impreso de solicitud y de los datos académicos de la
persona solicitante con la finalidad de gestionar la concesión y/o justificación de las
ayudas, así como para comunicarlos a las universidades y entidades públicas o
privadas relacionadas con la misma, a efectos de que éstas los acrediten.

L ajuda per a la realització d estudis universita-
ris a l estranger, segons les Bases aprovades
per la Junta de Govern Local.

’ ’

’

La ayuda para la realización de estudios
universitarios en el extranjero, según las Bases
aprobadas por la Junta de Gobierno Local.

Ciutat / Ciudad Província / Provincia

Localitat / LocalidadCodi postal / Código postal

Data de naixement / Fecha de nacimiento

Diplomatura-Llicenciatura / Diplomatura-Licenciatura Any d inici /’ Año de inicio

Facultat-Escola / Facultad-Escuela

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES

SOL·LICITUT / SOLICITUD

SOL·LICITUD DEL XEC UNIVEX
SOLICITUD DEL CHEQUE UNIVEX

Ajudes per a la realització d estudis universitaris a l estranger’ ’

Ayudas para la realización de estudios universitarios en el extranjero

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
www. valencia.esED AY 25. .

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL.LICITANT
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

València,
Valencia,

...........................................................................

DADES PERSONALS ( ) / DATOS PERSONALES ( )11

( ) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, vegeu full 2 / PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ver hoja 21

DOCUMENTS QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD, vegeu full 2 / DOCUMENTOS QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD, ver hoja 2



DOCUMENTS QUE CAL ADJUNTAR
A LA SOL·LICITUD

( ) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS ( ) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

DOCUMENTOS QUE DEBE ACOMPAÑAR
A LA SOLICITUD

1 1

Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a
formar part dels fitxers automatitzats propietat de l Ajuntament de
València i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l exercici
de les funcions pròpies en l àmbit de les seues competències. De
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets
d accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància
presentada davant del Registre Gral. d Entrada de l Ajuntament
de València.

'

'

'

'

’ ’

Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar
parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento
de Valencia y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el
ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus
competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante instancia presentada ante el Registro Gral. de Entrada
del Ayuntamiento de Valencia.

Acreditació, mitjançant , de no
trobar-se sotmés/a en els supòsits establits en l'article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions

Imprés d’ de l’Ajuntament de València
omplit per la persona interessada i conformat per l’entitat
bancària corresponent

Les universitats de pertinença i, si no n'hi ha, l'alumnat,
aportaran document que acredite que la persona sol·licitant
té la o
per al curs corresponent destinada a dur a terme estudis
universitaris reconeguts en institucions associades d'altres
països, concedida per la universitat pública o privada a què
pertany; el finançament assignat corresponent; indicació
dels mesos d'estada i del país de destí, així com els criteris de
concessió establits en les bases.

declaració responsable

alta de creditors

condició de beneficiària d'una beca ajuda oficial

(
).

( ).

vegeu full
núm. 3

vegeu full núm. 4

Acreditación, mediante , de no
encontrarse incurso/a en los supuestos establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones

Impreso de del Ayuntamiento de Valencia
cumplimentado por la persona interesada y conformado por la
entidad bancaria correspondiente

Las universidades de pertenencia o en su defecto el alumnado,
aportarán documento que acredite que la persona solicitante
tiene la o

para el curso correspondiente destinada a llevar a cabo
estudios universitarios reconocidos en instituciones asociadas
de otros países, concedida por la universidad pública o privada
a la que pertenece; la correspondiente financiación asignada;
indicación de los meses de estancia y del país de destino, así
como los criterios de concesión establecidos en las bases.

declaración responsable

alta de acreedores

condición de beneficiaria de una beca ayuda
oficial

(
).

( ).

ver
hoja nº 3

ver hoja nº 4

1. 1.

2.

3.

2.

3.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE   DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Dades de la persona declarant 
  

Datos de la persona declarante 
 
NOM I COGNOMS (*) / NOMBRE Y APELLIDOS (*) NÚM. DNI 

      

DOMICILI / DOMICILIO  

      

C. POSTAL 

      

LOCALITAT I PROVÍNCIA / LOCALIDAD Y PROVINCIA 

      

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO 

      

TELÈFON / TELÉFONO 

      

 
 
 

DECLARE: 

Que no em trobe sotmesa en els supòsits establits 
en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de 
Subvencions. 

  DECLARO: 

No encontrarme incursa en los supuestos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones. 

 
 
 
 
 
 

València / Valencia,____________________________________ 

                                                Signatura de la persona declarant / Firma de la persona declarante, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en 
este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de 
l’Ajuntament de València i podrán ser utilitzades pel titular del fitxer per a 
l’exercici de les funcions pròpies en l’ambit de les seues competències. De 
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició per mitjà d’instància presentada davant el Registre Gral. D’Entrada 
de l’Ajuntament de València. 

  (*) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en 
este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados 
propiedad del Ayuntamiento de Valencia y podrán ser utilizados por el titular 
del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus 
competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el 
Registro Gral. De Entrada del Ayuntamiento de Valencia. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DADES D’ALTA EN FITXER DE CREDITORS, CESSIONARIS, PERSONAL PROPI I TERCERS 
DATOS DE ALTA EN FICHERO DE ACREEDORES, CESIONARIOS, PERSONAL PROPIO Y TERCEROS
 
 
 
DADES PERSONALS (*) / DATOS PERSONALES (*) 

1r COGNOM / 1r APELLIDO 

      

2n COGNOM / 2º APELLIDO  

      

NOM / NOMBRE 

      

ADREÇA ELECTRÒNICA / DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

      

NIF / CIF 

      

TELÈFON / TELÉFONO      

DOMICILI FISCAL (carrer, av,...) / DOMICILIO FISCAL (calle, av...) 

      

NÚM. 

      

PLANTA 

      

ESC. 

      

PTA. 

      

MUNICIPI / MUNICIPIO 

      

CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL 

      

PROVÍNCIA / PROVINCIA 

      

PAÍS (només per a persones estrangeres)  
PAÍS (sólo personas extranjeras) 

      

ANY DE NAIXEMENT (dada obligatòria en persones físiques)  
AÑO DE NACIMIENTO (dato obligatorio en personas físicas) 

      

 
 
DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS 

Entitat / Entidad Sucursal DC Núm Compte. / Nº cuenta COMPTE BANCARI: 
CUENTA BANCARIA:     

 
    

 
  

 
          

 
 

                                                         València / Valencia,____________________________________ 

                                                                                                                   Signatura  / Firma, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en 
este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de 
l’Ajuntament de València i podrán ser utilitzades pel titular del fitxer per a 
l’exercici de les funcions pròpies en l’ambit de les seues competències. De 
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició per mitjà d’instància presentada davant el Registre Gral. D’Entrada 
de l’Ajuntament de València. 

  (*) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en 
este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados 
propiedad del Ayuntamiento de Valencia y podrán ser utilizados por el titular 
del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus 
competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el 
Registro Gral. De Entrada del Ayuntamiento de Valencia. 
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