Nº de registre:

SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ DE SERVEI

MICROSCOPI CONFOCAL
Data …………………
DADES DE L’USUARI
D (a):
Categoria (1):
Institució:
Departament:
Adreça (3):
Localitat:
Telèfon:

C.I.F (2):
C.P.:
E-mail:

PERSONA QUE AUTORITZA LA DESPESA
D (a):
Director Departament/Cap de Servei/Investigador Ppal (4):
Dades del Projecte (5)
Títol projecte/contracte:
Referència del Projecte/contracte/Dpt./Grup/Altre (4):
Domicili (Hospital, Facultat, CSIC, Empresa):
Adreça:
Telèfon:
FAX:
E-mail:
Servei amb càrrec a (6):
Departament:

Projecte:

Altres:

Breu descripció del servei sol·licitat:
Autoritza la despesa de:

Euros (IVA inclòs)

Signatura de l’usuari autoritzat:
Signat:
Signatura
del
Director
Principal/Responsable (3):

del

Departament/Cap

de

Servei/Investigador

Signat:

Barcelona, a

de

de 20__

NORMAS PER A COMPLIMENTAR L’IMPRÈS:
S’han de complimentar totes les dades sol·licitades, amb lletres majúscules si s’omple a ma.
Les dades generals s’informatitzaran de manera que una vegada registrat l’usuari no serà
necessari complimentar-les de nou.
La presentació d’aquesta autorització degudament complimentada i signada és indispensable
per a poder utilitzar el Servei.
(1): S’indicarà la categoria administrativa de l’usuari, tenint en compte que:
-Si es tracta de Doctorands del CID, CSIC-ICCC, l’autorització correspondrà al
Director del Departament o Investigador Principal del Projecte/Contracte.
-Si es tracta d’Investigadors vinculats a RECAVA del FIS es precisarà l’autorització
del Cap del Grup d’Investigació corresponent.
-Si es tracta de personal d’altres organismes acadèmics o empreses, es precisarà
l’autorització del Cap de Departament, de Servei corresponent o de l’Investigador
principal.
(2): S’indicarà sempre.
(3): Es farà constar l’adreça completa.
(4): Marqui allò que correspongui
(5): S’indicarà el títol i la referència completa del Projecte/Contracte.
(6): Se marcarà, solament una de les caselles, tenint en compte que:
-Si es fa servir la corresponent al Departament, el muntant es descomptarà de l’Ajut
a la Recerca concedida al mateix, en el semestre posterior a la seva autorització.
-Si s’utilitza la corresponent a Projecte de Recerca, l’import es descomptarà del
capítol d’“altres despeses” del anomenat Projecte/Contracte.
-Si s’utilitza la corresponent a Altres, es procedirà de la següent forma:
S’ingressarà prèviament l’import del Servei en el núm. de compte que es
comuniqués en el moment de la reserva, havent d’adjuntar el resguard de
l'ingrés al present document. Posteriorment s’emetrà la corresponent factura.

