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DNI/PASSAPORT

NOM I COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

LLOC

TELÈFON

DOMICILI

TELÈFON MÒBIL

CODI POSTAL

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC

POBLACIÓ
PROVÍNCIA

DADES ACADÈMIQUES
CENTRE EN QUÈ CURSA ELS ESTUDIS

CURS EN QUÈ ESTÀ MATRICULAT/ADA

TITULACIÓ
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. Certificat resum de la declaració anual de l’IRPF o impost anàleg, en cas de no residir a l’Estat
espanyol, de l’any 2010 de tots els membres de la unitat familiar, o bé certificat original
d’Hisenda en cas que estiguin exempts de fer la declaració. Aquest certificat que emet
l’Administració de l’Agència Tributària en què s’hagi presentat la declaració, 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
3. 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. En cas
de ser estudiant de primer curs, caldrà un certificat de les notes obtingudes en els estudis
anteriors i la nota d’admissió.
4. Declaració jurada de no gaudir de cap beca o ajut d’import superior a 1.200 euros anuals i de
no exercir cap treball remunerat. En cas de dur a terme un treball remunerat cal especificarne els detalls, d’acord amb el que recull la base tercera.
5. Fotocòpies de la matrícula de la Universitat de Barcelona corresponent al curs 2011-2012. 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.

6. Certificat d’empadronament, en cas que l’estudiant estigui empadronat en algun municipi de
l’Alt Urgell.

Barcelona,
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de

de 2011

