
 
 

A LA SECRETARIA GENERAL – UNITAT 
DE SERVEIS GENERALS 
Edifici de Rectorat 
Camí de Vera, s/n 
46021- València 

A LA SECRETARÍA GENERAL – UNIDAD DE 
SERVICIOS GENERALES  

Edificio de Rectorado 
Camino de Vera, s/n 

46021- Valencia 
 

 
SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ PER SINISTRES A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

 
SOLICITUD DE RECLAMACIÓN POR SINIESTROS EN LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

VALÈNCIA 
 
 
Dades identificatives / Datos identificativos 
 

Cognoms i Nom / Apellidos y nombre DNI/NIE/NIF 

 
 

 
 

Adreça a efectes de notificacions / Dirección a efectos de notificaciones 

 
 

Localitat / Localidad Província / Provincia  Codi postal / Código postal 

 
 

 
 

 
 

Correu electrònic / Correo electrónico Telèfon de contacte / Teléfono de contacto 

 
 

 
 

Relació amb la Universitat Politècnica de València  
Relación con la Universitat Politècnica de València 
Marqueu el que corresponga /  Márquese lo que proceda 

 
□ Personal de la Universitat / Personal de la Universitat 
□ Concessionari de la Universitat / Concesionario de la Universitat 
□ Sense relació amb la Universitat / Sin relación con la Universitat 
 

Codi IBAN / Código IBAN 
Per al cas d'acceptació de la sol·licitud de reclamació en els casos de danys personals  
Para el caso de aceptación de la solicitud de reclamación en los casos de daños personales 
ES      

 
Dades del sinistre / Datos del siniestro 
 

Data / Fecha  Hora / Hora 

 
 

 
 

Lloc / Lugar 

 
 

Tipus de sinistre / Tipo de siniestro 
Marqueu el que corresponga /  Márquese lo que proceda 

 
□   Danys personals  / Daños personales 



 
 

A LA SECRETARIA GENERAL – UNITAT 
DE SERVEIS GENERALS 
Edifici de Rectorat 
Camí de Vera, s/n 
46021- València 

A LA SECRETARÍA GENERAL – UNIDAD DE 
SERVICIOS GENERALES  

Edificio de Rectorado 
Camino de Vera, s/n 

46021- Valencia 
 

□  Danys al patrimoni de la Universitat Politècnica de València / Daños al patrimonio de la 
Universitat Politècnica de València 

Relació dels danys i béns afectats  / Relación de los daños y bienes afectados 

 
 
 
 
 
 

Import total dels béns afectats (en €) / Importe total de los bienes afectados (en €) 

 
 

 
 
El que comunique a l'efecte de donar part a la companyia asseguradora de la Universitat 
Politècnica de València 
Lo que comunico a los efectos de dar parte a la compañía aseguradora de la Universitat 
Politècnica de València 
 
 
 
 
Data i signatura 
Fecha y firma 
 
Documentació que s'adjunta / Documentación que se adjunta 
Marqueu el que corresponga /  Márquese lo que proceda 

 
□   Pressupost econòmic dels danys / Presupuesto económico de los daños 
□   Còpia de la denúncia davant la Policia (només en cas de sostracció o robatori) / Copia de la 

denuncia ante la Policía (solo en caso de sustracción o robo) 
□   Fotografia dels elements danyats / Fotografía de los elementos dañados 
□   Còpia de permís de circulació (en cas de danys a vehicles) / Copia de permiso de circulación 

(en caso de daños a vehículos) 
□ Uns altres (informes complementaris que s'estimen oportuns) / Otros (informes 

complementarios que se estimen oportunos) 
 
Aquesta sol·licitud ha de presentar-se en el Registre General de la Universitat Politècnica de 
València o en els Registres Auxiliars d'Alcoi i Gandia, o bé a través de qualsevol dels mitjans 
previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 
 
Esta solicitud debe presentarse en el Registro General de la Universitat Politècnica de València 
o en los Registros Auxiliares de Alcoy y Gandía, o bien a través de cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 


