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SOL.LICITUD BECA DE LA FUNDACIÓ URV  
CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT. CURS 22-23 

 

Dades d’identificació de la persona sol·licitant 

Nom Primer cognom Segon cognom 

                  
Tipus de document 
d’identificació  Número d’identificació Nacionalitat 

                  

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic 

                  

 

Adreça 

Tipus de via Nom via 

            

Número Bloc          Escala  Pis  Porta C.P. 

                                                

Població Província País 

                       

 

Dades acadèmiques curs 22-23 

Programa de formació en el  que t’inscrius       

Posseeixes alguna titulació universitària?   Sí  No  

Quina?       

 

Documentació a acreditar. Còpia o original Sí s’escau 

 Certificat del padró o document acreditatiu on constin tots els membres de la unitat familiar 
del sol·licitant. 

 

Còpia de la declaració de renda de l’exercici 2021 de cadascun dels membres de la unitat 
familiar. En cas que no estiguin obligats a presentar aquesta declaració, cal enviar una còpia 
del certificat d’imputacions de l’IRPF emès per l’Agència Tributària. Els alumnes estrangers 
hauran d’acreditar la situació econòmica familiar mitjançant documents equivalents. 

 Expedient acadèmic 

 Curriculum vitae  

 Altres situacions especials 
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Situacions que declara la persona sol·licitant per aplicar les deduccions a la renda familiar. 

 Carnet de família nombrosa 

 Carnet de família monoparental 

 Informe acreditatiu de qualsevol grau de discapacitat del sol·licitant o de qualsevol membre 
de la unitat familiar 

 Germans universitaris que hagin residit fora del domicili familiar per motius d'estudis 
universitaris (inclòs el sol·licitant) 

 Situació d'orfandat absoluta (pare i mare) de la persona sol·licitant 

 Altres circumstàncies especials (maltractament, acollida, víctimes del terrorisme...) 

 

Relació de membres computables de la unitat familiar a 31 de desembre de 2021 (inclosa la persona 
sol·licitant): 

 

Número de membres computables:   

 

MEMBRE 1 (sol·licitant): 

Data de naixement Discapacitat Ha obtingut ingressos a l'estranger? 

        Sí  No    Sí  No  

Ha obtingut ingressos al País Basc o Navarra? Ha residit fora del domicili familiar per motius 
d’estudis universitaris el curs 2021-2022? 

  Sí  No  Sí  No  

 

MEMBRE 2: 

Nom Primer cognom Segon cognom 

                  

Tipus de document 
d’identificació  Número d’identificació Tipus de parentiu 

                  

Data de naixement Discapacitat Ha obtingut ingressos a l'estranger? 

        Sí  No    Sí  No  

Ha obtingut ingressos al País Basc o Navarra? Ha residit fora del domicili familiar per motius 
d’estudis universitaris el curs 2021-2022? 

  Sí  No  Sí  No  
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MEMBRE 3: 

Nom Primer cognom Segon cognom 

                  

Tipus de document 
d’identificació  Número d’identificació Tipus de parentiu 

                  

Data de naixement Discapacitat Ha obtingut ingressos a l'estranger? 

        Sí  No    Sí  No  

Ha obtingut ingressos al País Basc o Navarra? Ha residit fora del domicili familiar per motius 
d’estudis universitaris el curs 2021-2022? 

  Sí  No  Sí  No  

 

MEMBRE 4: 

Nom Primer cognom Segon cognom 

                  

Tipus de document 
d’identificació  Número d’identificació Tipus de parentiu 

                  

Data de naixement Discapacitat Ha obtingut ingressos a l'estranger? 

        Sí  No    Sí  No  

Ha obtingut ingressos al País Basc o Navarra? Ha residit fora del domicili familiar per motius 
d’estudis universitaris el curs 2021-2022? 

  Sí  No  Sí  No  

 

MEMBRE 5: 

Nom Primer cognom Segon cognom 

                  

Tipus de document 
d’identificació  Número d’identificació Tipus de parentiu 

                  

Data de naixement Discapacitat Ha obtingut ingressos a l'estranger? 

        Sí  No    Sí  No  

Ha obtingut ingressos al País Basc o Navarra? Ha residit fora del domicili familiar per motius 
d’estudis universitaris el curs 2021-2022? 

  Sí  No  Sí  No  
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Declaració responsable 

Declaro que són certes i completes les dades d’aquesta sol·licitud, així com la documentació annexa. 

 

Protecció de dades 

De conformitat amb el que disposa el Reglament 2016/649 Europeu de Protecció de Dades i la Llei 
Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que les dades 
personals que ens facilita passaran a formar part del tractament  "Gestió Acadèmica"  responsabilitat de 
la Fundació URV amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió dels ajuts, d'acord al que s'exposa en 
aquesta convocatòria. Les seves dades seran tractades aplicant les mesures de seguretat  de la normativa 
vigent i garantint la seva confidencialitat, el secret i la integritat. Les dades podran ser comunicades a la 
URV, amb la finalitat de de gestionar de forma correcta  l'ajut sol·licitat i a les autoritats competents. 
Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui la relació així com les responsabilitats que 
es poden derivar. 

Per aquests motiu  li informem del tractament d’aquestes dades i la seva comunicació per tal de poder 
prestar el servei, així com de la possibilitat d’exercir els seus drets d'accés, rectificació,  supressió, oposició 
i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del D.N.I a la següent 
adreça: Av. Onze de Setembre, 112, 43202 Reus, o bé enviant-ho per correu electrònic a 
protecció.dades@fundacio.urv.cat 

Així mateix podrà presentar una reclamació davant Autoritat Catalana de Protecció de dades, o posar-se 
en contacte amb el Delegat de Protecció de dades d'aquesta entitat a  protecció.dades@fundacio.urv.cat 

 

Accepto les condicions i dono el meu consentiment (*) 

 

 

 

 

Data de presentació de la sol·licitud i signatura del sol·licitant 

                                                       ,  a         de/d’                         de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) La signatura és obligatòria. Sense ella, el document no té validesa. 
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RECORDA 

Presentació de sol·licitud 

La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida podrà presentar-se mitjançant correu 
electrònic, a l’adreça beques_furv@fundacio.urv.cat. La data d’arribada del missatge electrònic és la 
que es considerarà com a data de registre de la sol·licitud. 

També es podran presentar en format paper, ja sigui de forma presencial o per correu postal, a la següent 
adreça: 

Fundació URV   

Centre de Formació Permanent 

Av. Onze de Setembre, 112. 43203 Reus 

Tel.: 977 779 950 

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h, i divendres, de 9 a 15 h. Del 20 de juny al 23 de 
setembre (inclosos): de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h  

El Centre romandrà tancat per vacances del 6 al 21 d’agost (inclosos) 

mailto:beques_furv@fundacio.urv.cat
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