
SOL·LICITUD D'AJUDA ECONÒMICA PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ EN 
FONAMENTS DE ELABORACIÓ DE CERVESA 

DPTO. DE AGROQUÍMICA I BIOQUÍMICA 
SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

EN FUNDAMENTOS DE ELABORACION DE CERVEZA 
DPTO. DE AGROQUÍMICA Y BIOQUÍMICA 

 
 

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES 

Primer cognom / Primer apellido 
 
 
 

Segon cognoms / Segundo apellido 
 

Nom / Nombre 
 

Data de naixement / Fecha de nacimiento 
 
 
 

Lloc de naixement / Lugar de nacimiento 
 

D.N.I.  
N.I.E/PASAPORTE 
 

Domicili / Domicilio 
 
 
 

Telèfon / Teléfono 
 

e-mail: 
 

Municipi / Municipio 
 

Província / Provincia 
 

Codi postal / Código Postal 
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR / DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTAR 

 Fotocòpia del DNI  / Fotocopia del D.N.I o pasaporte 

 Justificació de la desocupació /Justificación del desempleo 

 Fotocòpies del mèrits / Fotocopias de los méritos. 

 
La persona signatària Sr./Sra. 
…………………………………………………………………………...................................................... sol·licita la 
seua admissió a la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la realització d'accions formatives 
del Departament de Agroquímica i Bioquímica  de la Facultat de Ciénces de la Universitat 
d'Alacant, i declara que són certs tots i cadascun de les dades consignades en aquesta instància. 
 
La persona firmante, D/Dª………………………………………………. .............................................................   
solicita su admisión a la convocatoria de ayudas económicas para la realización de acciones 
formativas del Departamento de Agroquímica y Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Alicante, y declara que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en 
esta instancia. 
  

Alicante, ………..de...........................................de 20………. 

 

 

 
Sgnt./Fdo._____________________________________ 

 
Autoritze el tractament de les meues dades personals per a ús de tramites de la 

convocatoria / Autorizo el tratamiento de mis datos personales para uso de tramites de 

la convocatoria 

 
DEPARTAMENT DE AGROQUÍMICA I BIOQUÍMICA / DEPARTAMENTO DE 

AGROQUÍMICA Y BIOQUÍMICA 



De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que 

les dades personals aportades seran objecte de tractament per la Universitat d'Alacant, amb seu en Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n-03690, 

Sant Vicent del Raspeig-Alacant com a responsable del fitxer, amb la finalitat de que puga participar en processos de selecció convocats per 

la Universitat. En cas de facilitar amb la seua sol·licitud dades de salut, mitjançant la signatura del present document, consent expressament 

que siguen tractats amb les finalitats apuntades. La publicació dels actes que de les convocatòries es deriven i així ho requerisquen, es farà 

en els llocs que s'indiquen en la mateixa. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades es podran 

exercitar davant la Gerència de la Universitat. 

De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa 

que los datos personales aportados serán objeto de tratamiento por la Universidad de Alicante, con sede en Ctra. San Vicente del Raspeig, 

s/n-03690, San Vicente del Raspeig-Alicante como responsable del fichero, con el fin de que pueda participar en procesos de selección 

convocados por la Universidad. En caso de facilitar con su solicitud datos de salud,  mediante la firma del presente documento, consiente 

expresamente que sean tratados con los fines apuntados. La publicación de los actos que de las convocatorias se deriven y así lo requieran, 

se hará en los lugares que se indiquen en la misma. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 

se podrán ejercitar ante la Gerencia de la Universidad. 

 


