Beca Allotjament -EUM
Convocatòria 2018-19
Si has de llogar un pis o una habitació per tal d’estudiar a Mediterrani, t’ajudem amb una beca de 500
euros.
Si vius fora de la província de Barcelona, però has decidit que EU MEDITERRANI és la teva millor opció
per a cursar el Grau en Turisme, Grau en Màrqueting, un CFS Turístic, ara t’oferim una beca de 500
euros per a ajudar-te a cobrir la despesa d’allotjament a Barcelona.
La beca és renovable durant tots els anys d’estudi a Mediterrani i suposa un descompte anual de 500€
en el pagament del curs.

Requisits
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ser alumne de Mediterrani durant el curs acadèmic 2018-19
Estar matriculat d’un mínim de 60 crèdits en el Grau en Turisme.
Estar matriculat d’un mínim de 60 crèdits en el Grau en Màrqueting
Estar matriculat d’un mínim de 60 crèdits en el Doble Grau
Estar matriculat a curs complet de Cicle Formatiu de Grau Superior.
Residir fora de la província de Barcelona

Sol·licituds
Les sol·licituds es poden demanar a la Secretaria del centre.
Juntament amb la sol·licitud cal presentar la següent documentació fins el dia 26 d’octubre de 2018.
1) Certificat d’empadronament de l’Ajuntament on hi consti una antiguitat mínima de 5 anys.
2) a) Lloguer de pis: Contracte de lloguer del pis registrat per l’INCASOL (Institut Català del Sòl)
o per la Cambra de la propietat.
L’alumne ha de ser titular del lloguer o aparèixer en algun annex.
b) Lloguer d’habitació: Certificació jurada del propietari del pis, DNI del propietari del pis i
escriptura de propietat ( no s’acceptaran certificacions de lloguer d’habitacions amb vincles
familiars)
c) Residència Universitària. Certificació de la residència universitària.
Nota: en cap cas s’acceptarà el subarrendament.

Resolució
S’informarà de la resolució de les sol·licituds via correu electrònic en el termini d’uns 10 dies.
Segons la Llei de l’IRPF art.17.2 les beques no estan exemptes de tributació.

Beca Allotjament-EUM
Nom

1er cognom

2on cognom

Telèfon

DNI

Correu electrònic
Estudis matriculats

Concessió

Crèdits matriculats

Renovació

Documentació acreditativa:
(cal marcar els documents que es presenten)
Certificat d’empadronament de l’Ajuntament on hi consti una antiguitat
mínima de 5 anys

Contracte de lloguer del pis registrat per l’INCASOL (Institut Català del Sól) o per
la Cambra de la Propietat.
Certificació jurada del propietari del pis i escriptura de propietat (del propietari)
No s’accepten certificacions de lloguers amb vincles familiars.
Certificació de la residència universitària.

El sotasignat declara ser coneixedor de les Normes reguladores dels Ajuts a l’Estudi i accepta
les obligacions inherents a la seva concessió. La resolució dels ajuts concedits es comunicarà
als sol·licitants en les dates previstes pel calendari de la comissió d’Ajuts de la Universitat.
El sotasignat és coneixedor que segons la Llei de l’IRPF art.17.2 les beques no estan
exemptes de tributació.

Signatura:

Barcelona a ___de____________del 2018

