
LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ DE BEQUES

La documentació per sol·licitar una beca s’ha de lliurar a l’edifici d’ESCI-UPF en els horaris següents:

De dilluns a dijous, de 8.00 a 18.00 h
Divendres, de 8.00 a 14.30 h

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER SOL·LICITAR BEQUES:

a. Qualificacions finals de Batxillerat en les quals consti la nota mitjana final (original o
fotocòpia compulsada), únicament per a la primera convocatòria de beques d'alumnes de nou
accés.

b. Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres que formen la unitat familiar i econòmica.
c. Volant de convivència col·lectiu on constin totes les persones que conviuen/resideixen amb

la persona sol·licitant, emès amb data màxima de tres mesos.
d. Declaració de la renda: còpia completa de la declaració de la renda de l’any 2022 de totes les

persones que convisquin amb l’estudiant.

INFORMACIÓ GENERAL

Els membres de la unitat familiar són:

● Pares i mares de la persona sol·licitant
● El tutor o la persona que legalment tingui la guarda o custòdia d’una persona menor d’edat
● L’estudiant que sol·licita la beca
● Els germans i germanes solters menors de 25 anys
● Els germans i germanes amb discapacitat
● Els ascendents del pare o la mare (avis) que visquin amb la persona sol·licitant i puguin

justificar-ho amb el certificat municipal de convivència

Els membres que compten com a unitat familiar en cas de divorci o separació legal dels pares
són:

Quan la custòdia és compartida:

● El pare i la mare de l’estudiant que sol·licita la beca
● Els fills i filles comuns
● Els ascendents del pare o la mare (avis) que visquin amb ells i puguin justificar-ho amb

el certificat municipal de convivència

Quan la custòdia no és compartida:

● El pare o la mare que visqui amb l’estudiant que sol·licita la beca
● El nou cònjuge o la nova parella del pare o la mare que visqui amb l’estudiant que

sol·licita la beca
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● Els fills i filles de tots dos que visquin en el mateix domicili que l’estudiant que sol·licita
la beca (tant fills comuns com no comuns de la nova parella) menors de 25 anys o
majors de 25 anys amb discapacitat

● Els ascendents del pare o la mare (avis) que tinguin la custòdia, que visquin amb la
persona sol·licitant i puguin justificar-ho amb el certificat municipal de convivència

De la renda dels sustentadors principals se’n computarà el 100 % i de la dels no sustentadors principals, el 50 %.

En cas de no haver de presentar la declaració de la renda, cal aportar:

a. Certificat d’imputacions de l’IRPF expedit per l’Agència Tributària
b. Certificat de vida laboral
c. Fotocòpia de les dues últimes nòmines de l’any anterior i/o documentació acreditativa del

període i quantia concedits en concepte de prestació/subsidi d’atur

Documentació d’empresaris i autònoms: els empresaris o autònoms hauran d’adjuntar un document
acreditatiu dels resultats de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques
de l’últim any, les quatre últimes declaracions trimestrals de l’IVA, la declaració anual de l’IVA...) i de
les societats participades. Així mateix, si durant l’any 2021 s’ha produït una situació de cessament
d’activitat, caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent.

Prestacions: certificació dels ingressos provinents de l’atur i de pensions (incapacitat, viudetat,
orfandat...) o bé justificació de no percepció d’aquestes prestacions, si escau.

L'anul·lació de la matrícula implica la pèrdua del dret a gaudir de la beca.
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