
 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA BECA COVID-19 

 

1. Objecte i Dotació pressupostària 

Degut a la situació de crisis en que ens trobem per culpa del confinament pel virus Covid-19, des 

de l’Escola Universitària Mediterrani s’ha decidit la creació d’una Beca Covid-19,  destinada a 

ajudar a aquells estudiants que s’han vist afectats econòmicament per aquesta situació. 

En el marc de les seves possibilitats econòmiques, l’EU Mediterrani ampliarà en 30.000€  el 

compte pressupostari de beques. L’import es repartirà entre totes les sol·licituds que compleixin 

tots els requisits. Un  estudiant podrà rebre com a màxim la quantitat del 50% del preu del tercer 

trimestre. 

2. Beneficiaris 

Podran sol·licitat aquests ajuts el estudiants matriculats a més de 25 crèdits del Grau de Logística 

Empresarial, Grau en Màrqueting i Grau en Turisme. També la podran demanar els estudiants 

matriculats a un curs sencer dels CFGS en Gestió d´Allotjaments Turístics o  CFGS Agències de 

Viatges i Gestió d’Esdeveniments. 

3. Formalització de les sol·licituds 

Els estudiants interessats han d’enviar omplerta la sol·licitud de beca juntament amb la 

documentació al correu electrònic: secretariaacademica@mediterrani.com abans del dia 30 

d’abril. 

No s’admetrà cap sol·licitud fora d’aquest període. 

A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar, la documentació següent: 

 

 Fotocòpia del DNI de l’estudiant sol·licitant. 

 Fotocopia del Llibre de família. 

 En el cas d’afectats, ja sigui l’estudiant o els seus pares, per un ERTO de com a mínim un 

70% certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions. Es pot obtenir a la Seu 

Electrònica del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) 

 En el cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi,  ja sigui l’estudiant 

o els seus pares, certificat expedit per l’Agència Tributaria o l’òrgan competent de la 

Comunitat Autònoma. 

4. Resolució 

S’informarà de la resolució de les sol·licituds via correu electrònic abans del dia 15 de maig. 

Segons la Llei de l’IRPF art. 17.2 les beques no estan exemptes de tributació. 

 



 

 

BECA COVID-19 

 

Nom Cognoms   

  

Telèfon  DNI  

  

Email    

 

Estudis matriculat    

 

 

 

Documentació obligatòria: 

 

 Fotocòpia del DNI de l’estudiant sol·licitant. 

 Fotocòpia del Llibre de família 

  

 Marcar una de les dues opcions: 

 En el cas d’afectats per un ERTO de com a mínim un 70%, certificat expedit per 

l’entitat gestora de les prestacions. Es pot obtenir a la Seu Electrònica del Servei 

Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) 

 En el cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, certificat 

expedit per l’Agència Tributaria o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma. 

 

El sotasignat declara ser coneixedor de les Normes reguladores dels Ajuts a l’Estudi i accepta les 

obligacions inherents a la seva concessió. El sotasignat és coneixedor que segons la Llei de l’IRPF 

art. 17.2 les beques no estan exemptes de tributació. 

 

Signatura, 

 

 

 

Barcelona, _____ d’abril de 2020 


