
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Centre d’Atenció als Estudiants 
Campus Catalunya,  Av. Catalunya, 35 
43002  TARRAGONA 
Telèfon 977558476 
SOL·LICITUD DE BECA DE COL·LABORACIÓ EXTRAORDINÀRIES PER CAUSES SOBREVINGUDES 

CURS 2014-15  
DADES PERSONALS 

NIF/NIE: Nom: 

Cognoms: 

Adreça: 

Codi postal: Població: 

Telèfon 1: Telèfon 2: 

Adreça electrònica (estudiant urv): 

Teniu beca del MECD per al curs 2014-2015?          Sí          No 

En el cas de no tenir-la, l’heu sol·licitat?                 Sí          No 

Si us ha estat denegada, per quin motiu?             Acadèmic          Econòmic 

Si no l’heu sol·licitat, per quins motius? 

 

 

 

Expliqueu per què considereu que hauríeu de ser mereixedors d’aquesta beca: 

 

 

 

En quin campus / centre preferiríeu realitzar la prestació: 

Tarragona                                             Reus                                          Tortosa           

-Campus Catalunya                               -Campus Bellissens                      -Campus Terres de l’Ebre 

-Campus Sescelades                             -Facultat de Medicina                    Vila-seca 

                                                            i Ciències de la Salut                  -Facultat de Turisme i Geografia 

DADES ACADÈMIQUES 

Ensenyament: 

MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR 

Nom i cognoms: Parentiu: 

  

  

  

  

  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICACIONS A TENIR EN  COMPTE:       no és vàlida la presentació per correu electrònic 
 Podeu presentar aquesta sol·licitud al registre general i registre auxiliars: 

https://seuelectronica.urv.cat/registre.html 

https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/registre/dist_registres_aux.pdf

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 25 de maig 29 de maig de 2015 a les 13:00 hores 
 S’ha d’acompanyar a la sol·licitud: 

‐ En cas de tenir la beca MECD denegada, docuƳŜƴt  de comunicació d’aquesta denegació 
‐ Fotocòpia de la declaració de renda dels membres de la Unitat familiar de l’any 201о i 201п  
‐ Acreditació de la causa sobrevinguda que ha motivat un descens en els ingressos (atur, malaltia, 

decés...) 
‐ Còpia de l’expedient acadèmic  
‐ En el cas d’estudiants de nacionalitat estrangera no comunitària, fotocòpia de la tarja de 

residència 

 Les dades recollides en aquest procés seran tractades per la Universitat Rovira i Virgili per a la selecció i gestió 
de les beques de col·laboració. En els termes establerts en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 d e 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i opo sició 
podran exercitar-se dirigint-se per e scrit al Centre d’Atenció als Estu diants, Edif. Serveis Centrals, Campus 
Sescelades, Av. Països Catalans, 5-7 de Tarragona 

Localitat: Data:  

Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
AVÍS PER AL PUNT DE REGISTRE: 
 
Centre d’atenció als estudiants (CAE), a l’atenció de la Sra. Patrícia Olivé. 
Telèfon de contacte: 977 55 84 76. 
Altres opcions de presentació, segons el que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, són les següents: 
 Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Estat espanyol o a la de 

qualsevol administració de les comunitats autònomes.  
 A les oficines de Correos de l’Estat espanyol, en la forma que s’estableixi reglamentàriament.  

En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correos de l’Estat espanyol 
corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un 
sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat Rovira i Virgili sigui datat i segellat 
abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos de l’Estat espanyol 
corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili.  

 A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a l’estranger. 
En cas que la persona presenti la documentació mitjançant les tres opcions esmentades més amunt, haurà de comunicar-ho 
mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic dins el període de presentació de sol·licituds al Centre d’Atenció als 
Estudiants (CAE) de la Universitat Rovira i Virgili, Av. Països Catalans, 5-7, codi postal 43007 de Tarragona, fax 977558636 i 
correu electrònic bequescol@urv.cat 
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