
  

En cas de dubtes o consultes en la preparació de la sol·licitud pots contactar amb beques@uvic-ucc.cat.  

SOL·LICITUD DE BECA UAT (“UNIVERSITAT A L’ABAST DE TOTHOM”)  

CURS 2022-2023 

DADES DE L’ESTUDIANT 

Nom complet: .........................................................................................................................................................................  

DNI/NIE: ......................................................................................................................Població: .............................................  

Estudis cursats (2021-2022): ...................................................................................................................................................  

Correu electrònic: ........................................................................................................ Telèfon: .............................................  

MEMBRES COMPUTABLES QUE CONVIUEN A LA UNITAT FAMILIAR A 31 DE DESEMBRE DE 2021 

DNI / NIE Cognoms i nom Parentiu Data 
naixement 

Estat 
Civil Professió 

  Sol·licitant    

      

      

      

      

      

      

      

      

Estat Civil : C (Casat/da),  D(Separat/da /Divorciat/da),  S (Solter/a),  V (Vidu/a)  
Parentiu: Pare / Mare / Germà /Germana / Fill /Filla / Avi / Àvia / Cònjuge / Parella 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR: 

☐ Fotocòpia del NIF/NIE de l’estudiant i dels membres de la unitat familiar  

☐ Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar (exercici 2021) 

☐ Informe favorable del mentor 
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En cas de dubtes o consultes en la preparació de la sol·licitud pots contactar amb beques@uvic-ucc.cat.  

OBSERVACIONS (Fer constar tot allò que es cregui oportú) 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE VERIFICACIÓ DE DADES EN LA PRESENTACIÓ D’UNA SOL·LICITUD DE BECA, AJUT O PREMI DE LA 
UVIC-UCC 

Quan presenta una sol·licitud de beca, ajut o premi, la persona sol·licitant declara que totes les dades que hi consten i els 
documents que l'acompanyen són certs, que coneix i accepta la normativa que regeix la concessió de la beca, ajut o premi i 
que es declara informada que la unitat de gestió econòmica i beques de la UVic-UCC farà les consultes necessàries per 
verificar la informació aportada davant dels organismes oficials pertinents. 
 

☐ ACCEPTO LA PRESENTACIÓ D’AQUESTA SOL·LICITUD  

Estudiant 

 

 

 

............................................................ 
(nom, cognoms i signatura) 
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