Sol·licitud de l'Ajut a l'Estudi
de la Comunitat UPF Curs 2020-2021
Nom i cognoms:

DNI:

Domicili:
Telèfon de contacte:

CP i població:
Correu electrònic:

Estudis:

NIA :

Declaro que compleixo el requisits següents, en compliment de la convocatòria de l'Ajut a l'Estudi de la
Comunitat UPF:

a) Cursar, en un centre propi de la UPF, uns estudis oficials de grau o de màster (en aquest nivell d'estudis complint uns supòsits).
b) Haver matriculat el curs acadèmic 2020-21 el mínim de crèdits exigit per obtenir beca a temps parcial en la convocatòria de
beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020-2021, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.
c) Tenir nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea i acreditar la residència a l'Estat espanyol des de fa un any com a
mínim. Els estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residència de llarga durada.
d) No estar en possessió o no reunir els requisits per a l'obtenció d'un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a
les mateixes competències professionals, per a les quals es sol·licita l'ajut a l'estudi.
e) En el cas de justificar una situació sobrevinguda, acreditar que s'ha produït durant el darrer trimestre de l'any 2020 i/o durant
l'any 2021, que no hagi estat causada per la persona sol·licitant i que hagi comportat un empitjorament de la seva situació
econòmica. En particular, caldrà acreditar que la persona sol·licitant es troba en unes circumstàncies que li haurien permès
obtenir les beques de les convocatòries ordinàries.

Declaro que no puc gaudir de cap altre ajut públic o privat per la mateixa finalitat i curs acadèmic .

Documentació que cal adjuntar:

a) Escrit on s'expliqui de forma raonada el motiu pel qual se sol·licita l'ajut.
b) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S'entendrà per unitat familiar el que estableix
l'article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi
personalitzades.
c) Certificat de convivència del Padró Municipal d'Habitants que correspongui.
d) Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar durant l'any 2019: Declaració de la renda de
l'any 2019, certificat d'imputacions o altres documents acreditatius.
e) Documentació acreditativa suficient de la situació econòmica al·legada: certificat de l'INEM de la situació actual, certificat de
defunció d'algun dels sustentadors de la unitat familiar o altres documents segons correspongui.
Potestivament, els sol·licitants poden aportar informes dels Serveis Socials justificant la situació sobrevinguda, o qualsevol altre
document que considerin oportú.

Signatura de la persona interessada

Barcelona,

VICERECTOR. DIRECCIÓ DE PROJECTES PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i dels membres computables de la unitat familiar amb els organismes públics, universitats o centres
d’ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l’objectiu de resoldre el procediment.
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable: Universitat Pompeu Fabra. Finalitat: Gestió acadèmica dels estudiants un cop realitzada la matrícula. Legitimació: Missió d'interès públic. Execució d'un contracte a petició de l'interessat. Obligació legal. Consentiment. Destinataris: Seguretat
Social, Ministeri d'Educació i Formació Professional, Departament d'Empresa i Coneixement i altres organismes de coordinació universitària, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, entitats bancàries pel cobrament de la matrícula, difusió de
dades a internet per aplicació de les lleis de transparència. Amb el consentiment previ de la persona es podran cedir dades a entitats vinculades a la UPF o que prestin serveis educatius (cursos, beques, avantatges per a estudiants); es podran cedir les dades
de contacte a d'altres estudiants amb mateix destí de mobilitat internacional o es podran publicar dades per difondre els estudis i activitats als mitjans de comunicació i Internet. Es podran realitzar transferències internacionals de dades a d'altres
universitats amb les quals la UPF hagi signat un conveni per a l'execució de programes de mobilitat internacional a sol·licitud dels interessats i a proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield. Drets: Accedir a
les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Consulteu la informació detallada a la nostra pàgina web: https://www.upf.edu/web/matricula/proteccio-dades

Imprimir formulari

