
 

Programa d’Ajuts a l’Estudi de la UAB 
 

 

Ajut que sol·liciteu 

Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència. Programa Finestreta.  
Curs 2020-2021 

 

Dades personals 

Nom Primer cognom Segon cognom 

NIF/NIE (aporteu fotocòpia) Adreça electrònica 

Carrer/avinguda/plaça i número                                                                  Codi postal 
 

Població 
 

Mòbil Telèfon 
 

Estudis actuals Centre 

Grau 
 

 

Màster 
 

 

Doctorat 
 

 

Has sol·licitat alguna altra beca o ajut? 

No       Sí         Quina: 

 
 

Exposo: 

Que: 

 
 
 



SOL·LICITO: 

L’ajut a l’estudi per a situacions d’emergència per al curs acadèmic 2020-2021 

 

Important, cal justificar documentalment la situació d’emergència  

Documentació acreditativa (vegeu convocatòria) 

- Certificat històric de convivència,  emès per l’Ajuntament de la localitat de residència 

- Declaració de la renda de l’any 2019 de tots els membres de la unitat familiar 

- Altres 

  

 

PERIODE DE SOL·LICITUD DATA PREVISTA DE LA PUBLICACIÓ DE LES RESOLUCIONS PARCIALS* 

PRIMER TERMINI: 1 de juliol a 31 d'agost 30 de setembre de 2020 

SEGON TERMINI: 1 de setembre al 31 d'octubre 30 de novembre de 2020 

TERCER TERMINI: 1 de novembre al 31 de desembre 29 de gener de 2021 

QUART TERMINI: 1 de gener al 28 de febrer 31 de març de 2021 

CINQUÈ TERMINI: 1 de març al 30 d'abril 31 de maig de 2021 

*Les dates de les resolucions poden tenir petites variacions, en funció de les dates de reunió de la comissió d’adjudicació de les beques. 

 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),   ____ de/d’      _____________ de _______ 
 
                             (Firma del/de la sol·licitant) 
 
 
 
 
 

A través de quins mitjans us vau informar d'aquesta convocatòria: 

Gestió Acadèmica   Coordinador de titulació   Carta de reclamació de pagament   Altres: Quin?   

 
 
Comissió de selecció de la Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions d’emergència de la Universitat Autònoma 
de Barcelona 
D’acord amb la convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència de 11 d’abril de 2020, us comuniquem que el termini 
per a la resolució i la notificació de la vostra sol·licitud és de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds; així mateix, si en el termini assenyalat no s’hagués produït la notificació de la resolució, podreu 
entendre que la vostra sol·licitud ha estat denegada. 
 
 

Informació bàsica de la Llei de Protecció de Dades 

FINALITAT DE LA RECOLLIDA/ 
TRACTAMENT DADES 

Resoldre la sol·licitud de beca d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència. Programa 
Finestreta.  
 

BASE JURÍDICA 
 

Compliment d’una missió per interès públic. 

DESTINATARIS 
 

Les vostres dades no seran cedides o trameses a terceres persones ni a d’altres destinataris. 

TRANSFERÈNCIES DE DADES FORA 
DE LA UE 

Les vostres dades no seran cedides o trameses a organitzacions o entitats no pertanyents a la Unió Europea. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES 
DADES 
 

Les dades seran conservades durant el termini establert a les taules d’accés i avaluació documental de la 
Generalitat de Catalunya. 

ELABORACIÓ DE PERFILS 
 

El tractament de les vostres dades no comporta l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de 
preferències personals, comportaments o actituds. 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 
 

El/la cap d’Afers Acadèmics, a.afers.academics@uab.cat 
 

DRETS DE LES PERSONES 
INTERESSADES 
 

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir els 
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat mitjançant sol·licitud 
dirigida al responsable del tractament o a la/el Secretaria/i General de la UAB, a l’Edifici Rectorat situat a la 
Plaça Acadèmica , 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 

DELEGAT PROTECCIÓ DE DADES També podeu realitzar les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres dades personals a 
l’adreça electrònica proteccio.dades@uab.cat 
 

RECLAMACIONS 
 

Podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seu 
electrònica de l’APDCAT (https://seu.Apd.cat) o per mitjans no telemàtics. 
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