
 
 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 

 

No utilitzeu el 

visor PDF del 

vostre navegador 

 

¡NOTA! 

 

Rellene este 

formulario con 
Acrobat 

Reader 

 

No utilice el visor 

PDF de su 

navegador 
 

 



ANNEX I 

SOL·LICITUD PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A 
ESTUDIANTS DE LA UdL AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS, CURS 
2021-2022 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms: DNI/NIE: 

Telèfon mòbil: Adreça electrònica : 

Tipus d’ajut que sol·licito: 

Ajuda tècnica personalitzada (descriu els mitjans i adaptacions necessaris per 

seguir l’activitat acadèmica i avaluativa). 

Lleida,  a data de la signatura electrònica 

DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA 

Full de dades bancàries on hi consti el sol·licitant com a titular del compte. 

Certificació acreditativa o bé de la discapacitat, on constin el tipus i el grau, o bé de 
la IPT, o bé la necessitat especial excepcional,  expedida per l’òrgan competent. 

Document explicatiu en el qual cal fer-hi constar detalladament les dificultats 
al·legades per causa de la discapacitat i les necessitats que se’n deriven i per les 
quals es demana l’ajut. 

Declaració jurada que no es perceben ajudes o beques d’altres organismes per igual 
concepte. En cas de percebre ajudes, cal declarar-les, fent-hi constar les quanties 
concedides, la destinació d’aquestes i les entitats que les han concedit. 

Qualsevol altre document que la persona sol·licitant estimi convenient per avalar la 
sol·licitud. 

Declaració de responsabilitat 
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FULL PER AL PAGAMENT  - CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ESTUDIANTS DE LA 
UdL AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS, CURS 2021-2022 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms: DNI/NIE: 

Telèfon mòbil: 
Adreça electrònica UdL: 

DADES BANCÀRIES: 

IBAN: 

Sota la meua responsabilitat, declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o la llibreta 
d’estalvis obert a nom meu. 

Lleida, a data de la signatura electrònica     

Diligència de conformitat de l’entitat bancària ( podeu substituir-la per una fotocòpia de la llibreta o 
captura de pantalla del compte online) 

Aquestes dades coincideixen amb les existents en aquesta entitat financera. 

El director o la directora 

Signatura i segell 
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ANNEX II 

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT (Art. 18 de les Bases reguladores en matèria de 
convocatòries de beques i ajuts propis gestionades pel vicerectorat competent en 
estudiants i ocupabilitat de la Universitat de Lleida) 

Nom: 

Cognoms: 

DNI: 

Telèfon mòbil: 

Adreça de correu electrònic:

MANIFESTO: 

1. Que els documents que he de presentar en el marc del procediment: “Convocatòria
d’ajuts per a estudiants de la UdL amb necessitats educatives especials, curs 2021-
2022” són còpies fidedignes dels documents originals.

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

3. Que he estat informat de la possibilitat d’haver d’exhibir els originals per confrontar
les còpies presentades, quan hi hagi dubtes derivats de les còpies o la rellevància del
document en el procediment així ho exigeixi.

4. Que em responsabilitzo de la veracitat de les dades declarades.

Lleida, a data de la signatura electrònica 

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I OCUPABILITAT



 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


