
 

 

 

 
 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  

Nom i cognoms* DNI* 
Domicili* 

Població* C.P.* Telèfon* Correu electrònic (avisos per a notificació electrònica)* 
* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris. En cas que la persona interessada no emplene els camps obligatoris, la seua sol·licitud pot no ser atesa. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:  

- DNI 

- Extracte de l’expedient sense validesa acadèmica 
- Tesis, TFG, TFM, memòria d’investigació o equivalent en valencià presentat en 2019/20 o 

proposta de treball que es presentarà durant el curs 2020/21. 
La persona que subscriu la sol·licitud, assabentada de les condicions i requisits que s'exigeixen per a optar al premi a què es 
refereixen les presents bases reguladores, 

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT: 
 

a. Que accepta les bases de la convocatòria; 
b. Que totes les dades incorporades en la sol·licitud s'ajusten a la realitat; 
c. Que queda assabentada que la inexactitud de les circumstàncies declarades comporta la 

denegació o revocació de l'ajuda; 
d. Que coneix la incompatibilitat d'aquestes ajudes amb qualsevol altra ajuda per a una activitat 

igual o similar; 
e. Que no està incursa en cap de les circumstàncies que recullen els articles 13 i 34.5 de la llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; 
f. Que autoritza la Universitat Miguel Hernández d'Elx a obtenir de les diferents administracions 

públiques les dades acadèmiques, de renda i de patrimoni familiar, i aquelles altres dades que 
siguen necessàries per a la valoració i resolució d'aquestes ajudes. 

 
 

 ,  de  de 2021 
    

Signatura de la persona sol·licitant: 

 

 

Amb la signatura de la present sol·licitud vosté declara que les dades aportades són veraces i estan actualitzades, 
comprometent-se a comunicar immediatament qualsevol modificació sobre aquestes. 

 
Adreçat a: Oficina de Llengües Edifici Hèlike, Universitat Miguel Hernández d’Elx 

FORMULARI PRESENTACIÓ TESI, TFG, TFM O MEMÒRIES D'INVESTIGACIÓ EN 
VALENCIÀ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX 

 


