
 

 
 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica 

 

 Formulario válido para las opciones «Registro de solicitudes identificándome 

con usuario y contraseña UdL» y «Registro de solicitudes identificándome con 

tarjeta UdL o DNI electrónico» de la instancia genérica de la sede electrónica 

 

NOTA 

Ompli aquest formulari amb Acrobat Reader. 

NOTA 

Rellene este formulario con Acrobat Reader. 
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ANNEX I 

SOL·LICITUD DE BECA-SALARI PER A ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS A 
GRAUS A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA PER AL CURS 2019-2020 

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i cognoms:       DNI/NIE:     

Adreça familiar :  

Població:     Codi postal: 

Adreça durant el curs acadèmic :  

Població:     Codi postal: 

Telèfon mòbil:      Adreça electrònica a efectes de 
notificació:       

Estudi de grau en el qual es 
vol fer la matrícula: 

Escola/Facultat:      

Nota mitjana de batxillerat : 

Nota mitjana de CFGS: 

Participació en alguna de les activitats de promoció dels estudis 
de la UdL (Olimpíades, Premis,…):       SÍ                NO 

En quina: 

Títol del treball de recerca cas d’haver participat al premis de 
treballs de recerca de la UdL: 

Guanyador/a d’alguna d’aquestes activitats:      SÍ             NO 

De quina: 
Guanyador/a del Premi a Treballs de Recerca UdL  
 SÍ             NO 

Títol del treball guanyador:  
Mobilitat del domicili familiar a la UdL: 

> 20 Km 
            < 20 Km 
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 

 Sol·licitud 
Certificat oficial de qualificacions amb la mitjana de l’expedient de batxillerat o de 
cicles de l’estudiant candidat, expedit pel Centre de Secundària 
Fotocòpia del DNI o NIE 
Tram de renda familiar que facilita l’AGAUR 

Justificació del lloc de residència familiar. Per les persones interessades que 
resideixen a Catalunya , cal signar autorització expressa adjunta per  autoritzar a la 
UdL a consultar directament aquesta informació a través de plataformes 
d’interoperabilitat.  Especificar quin document s’aporta, cas que no es vulgui autoritzar 
la consulta o es resideixi fora de Catalunya :  

Justificació del lloc de residència durant el curs acadèmic. Especificar quin document 
s’aporta:  

Justificació de participació o d’haver estat guanyador/a en alguna de les activitats de 
promoció del talent jove de la UdL. Especificar quin document s’aporta :  

Clàusula de consentiment per a obtenir documents mitjançant l’intercanvi electrònic de 
dades entre administracions públiques ( interoperabilitat a través de via oberta i/o red 
sara )  

Declaració de responsabilitat de la veracitat dels documents presentats per les les 
persones interessades  

Qualsevol altra documentació justificativa : Especificar quina documentació s’aporta:  

Lleida , .................................. 

Signatura 

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
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CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER A OBTENIR DOCUMENT MITJANÇANT 
L’INTERCANVI ELECTRÒNIC DE DADES ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ( 
INTEROPERABILITAT A TRAVÉS DE VIA OBERTA I/O RED SARA) 

Us informem que la Universitat de Lleida procedirà a requerir la documentació necessària 
per resoldre el present procediment a través de les plataformes d’intermediació de dades 
entre les administracions públiques ( EACAT i/o Red SARA) o altres sistemes habilitats a 
aquest efecte, que garanteixen la seguretat i la protecció de les dades trameses. Es 
requerirà a través d’aquest sistema el següent document , el qual serà utilitzat, exclusiva i 
únicament, en el marc del present procediment “Convocatòria de beques-salari de la 
Universitat de Lleida . Curs 2019-2020”:  

 Document d’empadronament

                Autoritzo a la Universitat de Lleida, i no m’hi oposo, perquè consulti i obtingui 
aquest document a través de les plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes 
electrònics habilitats a l’efecte. 

Lleida, a data de la signatura 

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS 
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DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT DE LA VERACITAT DELS DOCUMENTS 

PRESENTATS PER LES PERSONES INTERESSADES 

(Nom i Cognoms) ....................................................................................................................... 

amb DNI ..................................., adreça de correu electrònic ................................................... 

telèfon mòbil ................................................. i domicili .............................................................. 

.................................................................................................................................................... 

MANIFESTO: 

1.- Que els documents que he presentat en el marc del procediment : 

Convocatòria de Beques-Salari de la Universitat de Lleida. Curs 2019-2020 

són còpies fidedignes dels documents originals. 

2.- Que em responsabilitzo de la veracitat de les esmentades còpies. 

3.- Que he estat informat/da de la possibilitat d’haver d’exhibir els originals per confrontar les 

còpies presentades, quan hi hagi dubtes derivats de la qualitat de les còpies o la rellevància 

del document en el procediment així ho exigeixi. 

Lleida, ..................................... 

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 



 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


