Convocatòria d’Ajuts d’Emergència a estudiants de la
Universitat de Girona per a l’any 2022

Dades personals
DNI / NIE / Passaport*:
Cognom 1*:
Cognom 2:
Nom*:
Domicili habitual*:
Domicili durant el curs acadèmic*:
Població*:
Codi Postal:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil*:
Correu electrònic*:
Nombre de membres de la unitat familiar*:
*Camps obligatoris

Dades acadèmiques curs 2021/2022
Estudis que realitza*:
Facultat o Escola*:
Curs*:
Nombre de crèdits matriculats*:
Ha sol·licitat beca*: Sí

/ NO

Quina (només SI ha demanat beca):
*Camps obligatoris

Ajut que sol·licita
1.

Ajuts totals o parcials de matrícula:

2.

Ajuts a desplaçaments dins de la mateixa comunitat autònoma fins a la Universitat de Girona:

Desplaçaments dins de la mateixa comunitat autònoma
Per emplenar només en cas que se sol·liciti l’ajut a desplaçaments.

Mitjà de transport utilitzat pels desplaçaments: Tria una opció
En cas que es tracti d’un vehicle compartit, especifiqueu el nombre d’ocupants:
En cas que es tracti de transport públic, especifiqueu el preu vigent del bitllet:
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Distància entre el domicili durant el curs acadèmic i el centre docent: Tria un opció

Documentació que cal adjuntar

•

Una còpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar, segons
escaigui. (En cas de no autoritzar la consulta a altres administracions).

•

Carta explicativa on es detalli la situació sobrevinguda.

•

Documentació acreditativa de la situació sobrevinguda (informe de serveis socials, situació d’atur,
desnonaments, situació bancària certificada pel banc, etc.), si s’escau.

•

L’última declaració de la renda de tots els membres de la unitat familiar. (En cas de no autoritzar
la consulta a altres administracions).
o

En cas de persones no obligades a declarar, a més del certificat negatiu d’Hisenda, haurà
de presentar-se segons el cas: certificat de rendes i pensions exemptes com ara pensions
de la Seguretat Social, certificat d’altres prestacions econòmiques periòdiques (RMI o
altres) i certificat de prestacions de desocupació o certificat negatiu de prestacions del
servei públic d’ocupació.

•

Certificat o document acreditatiu del lloc de residència habitual, en cas que es sol·liciti l’ajut a
desplaçament. (En cas de no autoritzar la consulta a altres administracions).

•

En cas de no haver sol·licitat cap altre ajut econòmic, una carta explicativa que en justifiqui els
motius.

•

En cas de sol·licitar l’ajut per a desplaçament, cal aportar els tiquets de transport públic
corresponents als trajectes d’anada i tornada de tota una setmana.

•

Declaracions / autoritzacions

Declaro:
1.

Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.

2.

Que estic obligat/da a comunicar a la Universitat de Girona qualsevol variació que pogués produirse d’ara endavant i a facilitar tota la informació que em sigui requerida, i la de la meva unitat
familiar, d’acord amb la normativa vigent.

3.

Que excepte que jo m'hi oposi marcant la casella següent, entenc que no hauré d'aportar
documents que estiguin en possessió d'altres administracions que es requereixin per aquest
procediment, amb el ben entès que no autoritzant a la Universitat em correspondrà aportar-los
personalment.
Documents a consultar:
- Empadronament (Font: IDESCAT)
- Identitat (Font: Direcció General de la Policia)

M'oposo a que la Universitat pugui obtenir documents d'altres administracions i em
comprometo a aportar-los personalment.
4.

Així mateix, faig constar que jo mateix/a i les altres persones sotasignades autoritzen a la
Universitat a obtenir de l’Agència Estatal d’Administració Tributària documentació o dades de
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naturalesa tributària, per a determinar la renda i el patrimoni familiar, entenent que en el cas que
no s’autoritzi em correspondrà aportar personalment aquesta informació.

Classe de
parentiu

Nom i Cognoms

DNI/NIE

Signatura

1 Sol·licitant
2 Pare/Tutor
3 Mare/Tutora
4
5
6
7
8
9

5.

He llegit i accepto, d’acord amb l’art. 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades del sol·licitant tenen la finalitat
d’organització i gestió de la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de
Girona per a l’any 2022, el responsable del tractament és la Universitat de Girona, la legitimació
és per consentiment de la persona interessada, excepte en els casos previstos legalment. Les
dades no es comunicaran a altres persones. Les persones interessades tenen el dret d’accés,
rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se
a la Unitat de Compromís Social Universitat de Girona:

Població

Data

Signatura de la persona sol·licitant
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