
 

DECLARACIÓ JURADA DE NO INCOMPATIBILITAT I DE CONDUCTA 
ÈTICAMENT RESPONSABLE 

 L'ALUMNE/A  

 

COGNOMS NOM 
APELLIDOS .................................................................................................................... NOMBRE ................................. ……………… 

 
 ADREÇA 
DNI .......................................... DIRECCIÓN ...........................................................................................................................................  

 
 POBLACIÓ TELÈFONS    ……………………………… 
CP..................... POBLACIÓN .............................................................................................TELÉFONOS .............................................  

 
CURS                   CENTRE DE PRACTIQUES 
CURSO: ..............CENTRO DE PRÁCTICAS: ................................................................................................................................................... 
 

DECLARA SOTA JURAMENT:  

No incórrer en cap de les causes d'incompatibilitat o prohibició establides pel Departament de Treball Social i Serveis Socials 
per a la  realització de pràctiques preprofessionals en l'institució, centre o servei que m'ha sigut assignat.   
 
Comprometre's a observar una conducta èticament responsable durant el període de pràctiques preprofessionals, d'acord 
amb els preceptes de l'ètica professional i el Codi Deontològic dels/es treballadors/es socials. 
  
Així mateix, sóc coneixedor/a que la falsedat en les informacions facilitades, i l'incompliment de l'anteriorment exposat 
comportarà la pèrdua del dret a la realització de pràctiques en Institucions Socials durant el present curs acadèmic, al marge 
de les penalitzacions subsegüents que es pogueren derivar de la infracció. 

 
CONDUCTA ÈTICAMENT RESPONSABLE 
Els estudiants que realitzen les seues pràctiques preprofessionals es comprometran a observar una conducta èticament 
responsable durant el període de pràctiques, d'acord amb els preceptes de l'ètica professional i el Codi Deontològic dels/es 
treballadors/es socials. 
 
INCOMPATIBILITATS 
Els estudiants no podran realitzar les seues pràctiques preprofessionals en institucions en què es done alguna de les 
següents circumstàncies que els afecten ells o als seus cònjuges, si els haguera: 
- Institucions, centres o serveis amb els quals tinguen o hagen tingut una vinculació laboral, personal, d'amistat o de 
voluntariat. En aquest sentit, els alumnes no podran ser voluntaris de la institució en què realitzen pràctiques, i hauran d'haver 
cessat en les seues activitats voluntàries en aquesta institució almenys un any abans de la seua incorporació al centre de 
pràctiques. 
- Institucions, centres o serveis en què algun familiar (fins al quart grau i els seus cònjuges) tinga una vinculació laboral, o 
exercisca algun càrrec de responsabilitat pública (càrrec polític, personal de confiança o anàlegs) 
- Institucions, centres o serveis en què l'alumne, o algun familiar fins al quart grau (i els seus cònjuges),  haja sigut o siga 
usuari dels mateixos. 
Observacions: la incompatibilitat afecta no sols al centre o servei concret en què l'alumne realitze les seues pràctiques, sinó 
també a la institució de què aquests depenen, encara que el centre o servei tinguera una ubicació física diferent.  
Per tant, els estudiants hauran d'abstenir-se de triar aquests centres en el procés d'assignació i hauran de manifestar per 
escrit, en l'acte d'assignació de centres, que no incorren en incompatibilitat per aquests motius.  
L'incompliment d'aquest règim d'incompatibilitat comportarà la pèrdua del dret a la realització de pràctiques en Institucions 
Socials durant el curs acadèmic, així com les penalitzacions subsegüents que es pogueren derivar d'aquesta infracció. 
Les circumstàncies especials que afecten alumnes en situació d'incompatibilitat hauran de ser valorades i autoritzades pel 
Consell de Departament. 

 
CONSENTIMENT EXPRÉS que les dades que facilite puguen ser objecte de tractament automatitzat i passen a formar 
part del fitxer de Registre General de la Universitat, la finalitat del qual és registrar la documentació d'entrada/eixida, 
sabent que puc exercir els meus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de la informació tractada davant la Gerència 
de la Universitat (Resolució Rectoral de 17 de desembre de 2002, modificada el 7 de març de 2003, DOGV de 15 de 
gener i 21 de març de 2003, respectivament). 

SIGNATURA / FIRMA 
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LOCALIDAD   S. Vicent del Raspeig .   FECHA         27/10/2011  
 

AUTORITAT A QUI ES DIRIGEIX .....       DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS 

 


