
Secció de Beques i Ajuts als Estudiants 
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38 

Edifici CIAE – Campus Montilivi 
17071 GIRONA 

Tel. 972 41 80 53 
beques@udg.edu 

http://www.udg.edu/beques 

Vicerectorat d’Estudiants i Inserció 
Laboral 

Còpia per la Universitat

SOL·LICITUD 
AJUTS “BECA SALARI” PER A ESTUDIANTS DE GRAU 

CURS 2021_2022 

DADES PERSONALS: 

DNI/NIE: * 

Primer cognom: * 

Segon cognom: 

Nom: * 

Correu electrònic: 

Telèfon: Has gaudit de la beca salari anteriorment? Sí No 
* Camps OBLIGATORIS

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR: 

• Fotocòpia del DNI/NIE 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.

• Comprovant d’haver sol·licitat l’acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària
sense pagament previ dels preus públics dels serveis i la beca EQUITAT. 

La presentació de la sol·licitud de l’ajut comporta l'autorització a la Universitat de Girona per a 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 de estudis 
d'ensenyament superior que correspongui en cada cas, i en especial, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el cadastre o 
qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament el procediment. 

En cas que hi hagi dificultats tècniques que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es poden requerir els documents necessaris a la persona 
sol·licitant. 

D’acord amb l’art. 6 del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril 
del 2016, les dades seran tractades per la Universitat i no seran comunicades o cedides sense el seu consentiment previ, excepte en els casos 
previstos legalment. 

La Universitat entén que el sol·licitant autoritza el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. En qualsevol moment, el sol·licitant, 
podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat de Girona, 
Plaça Sant Domènec 3, 17004 GIRONA. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 

Declaro: 

1. Que són certes i completes les dades d’aquesta sol·licitud, així com la documentació annexa, si escau, i em
comprometo, si obtinc l’ajut, a complir les condicions que s’especifiquen a la convocatòria. 

2. Que no he sol·licitat ni rebut ajuts, premis o subvencions per la  mateixa finalitat procedent de les administracions i
entitats públiques o privades, que no gaudeixo d’un ajut de col·laboració de la Universitat de Girona i que no realitzo 
qualsevol activitat laboral remunerada.

Signatura 

Girona, __ de/d’ ____________________de 20__ 

Cal que n’imprimeixis dues còpies i les presentis, juntament amb la resta documentació, a qualsevol oficina de registre o 

mitjançant el registre electrònic 

https://seu.udg.edu/seu-electronica/registre-electronic?_ga=2.180933479.1177324887.1618394682-895999302.1618217153
https://www.udg.edu/ca/arxiu/Registre/Horaris
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Còpia per l’interessat/da

SOL·LICITUD 
AJUTS “BECA SALARI” PER A ESTUDIANTS DE GRAU 

CURS 2021_2022 

DADES PERSONALS: 

DNI/NIE: * 

Primer cognom: * 

Segon cognom: 

Nom: * 

Correu electrònic: 

Telèfon: Has gaudit de la beca salari anteriorment? Sí No 
* Camps OBLIGATORIS

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR: 

• Fotocòpia del DNI/NIE 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.

• Comprovant d’haver sol·licitat l’acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària
sense pagament previ dels preus públics dels serveis i la beca EQUITAT. 

La presentació de la sol·licitud de l’ajut comporta l'autorització a la Universitat de Girona per a 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 de estudis 
d'ensenyament superior que correspongui en cada cas, i en especial, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el cadastre o 
qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament el procediment. 

En cas que hi hagi dificultats tècniques que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es poden requerir els documents necessaris a la persona 
sol·licitant. 

D’acord amb l’art. 6 del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril 
del 2016, les dades seran tractades per la Universitat i no seran comunicades o cedides sense el seu consentiment previ, excepte en els casos 
previstos legalment. 

La Universitat entén que el sol·licitant autoritza el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. En qualsevol moment, el sol·licitant, 
podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat de Girona, 
Plaça Sant Domènec 3, 17004 GIRONA. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 

Declaro: 

1. Que són certes i completes les dades d’aquesta sol·licitud, així com la documentació annexa, si escau, i em
comprometo, si obtinc l’ajut, a complir les condicions que s’especifiquen a la convocatòria. 

2. Que no he sol·licitat ni rebut ajuts, premis o subvencions per la  mateixa finalitat procedent de les administracions i
entitats públiques o privades, que no gaudeixo d’un ajut de col·laboració de la Universitat de Girona i que no realitzo 
qualsevol activitat laboral remunerada.

Signatura 

Girona, __ de/d’ ____________________de 20__ 

Cal que n’imprimeixis dues còpies i les presentis, juntament amb la resta documentació, a qualsevol oficina de registre 

o mitjançant el registre electrònic 

https://www.udg.edu/ca/arxiu/Registre/Horaris
https://seu.udg.edu/seu-electronica/registre-electronic?_ga=2.180933479.1177324887.1618394682-895999302.1618217153
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