SOL·LICITUD DE BECA / PREMI DE LA FUNDACIÓ PRIVADA P. i P. PIZARROSO. Curs 2022-2023

DNI/PASSAPORT

NOM I COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

LLOC

TELÈFON

DOMICILI

TELÈFON MÒBIL

CODI POSTAL

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC

POBLACIÓ
PROVÍNCIA

DADES ACADÈMIQUES
UNIVERSITAT I CENTRE EN QUÈ CURSA ELS ESTUDIS
TITULACIÓ

CURS
EN
QUÈ
MATRICULAT/ADA
NÚMERO
DE
MATRICULATS

ESTÀ
CRÈDITS

Documentació que s’adjunta. Marqueu amb una creu.
1. Full d’informació complementària que la persona candidata consideri d’interès per al jurat de
selecció.
2. Declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici de 2021
degudament tramitat davant de l’Agència Tributaria de cadascú dels membres computables
obligats a la presentació de la declaració. La Fundació P. i P. Pizarroso, mitjançant la
presentació de la sol·licitud de la Beca, queda autoritzada per a poder comprovar, a través
del codi segur de verificació, la veracitat de les dades econòmiques declarades a la pàgina
https://www.agenciatributaria.gob.es.
3. En cas de no estar obligats a fer l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, caldrà
presentar el Certificat original de l’Administració Tributària conforme estan exempts, aquest
ha de contenir el codi segur de verificació de documents a peu de pagina per tal que es pugui
comprovar a www.agenciatributaria.gob.es
4. Certificat de convivència
5. Certificat oficial signat per la secretaria de la facultat corresponent, en què constin les
qualificacions de les assignatures del curs anterior així com la nota mitjana ponderada.
6. Declaració jurada de no gaudir de cap beca o ajut d’import superior a 2.300 euros anuals i de
no exercir cap treball remunerat.
7. Fotocòpies de la matrícula de la Universitat corresponent al curs 2022-2023. En cas de
matricular-se dels dos quadrimestres en èpoques diferents, cal presentar la fotocòpia de la
matrícula corresponent al segon quadrimestre en el termini d’una setmana a partir de la data
de la matriculació.

Accepto les bases i condicions de la convocatòria en
Barcelona,
de
de 2022
Signatura

