
 

SOL·LICITUD DE BECA 
 

PER AL CURS D'ESPECIALITZACIÓ  

EN ARBITRATGE. Modalitat on-line 

2012/2013 

 
 
 
 
Nom: 
 
Cognoms: 
 
NIF:  
 
Entitat a la que pertany el programa: 
 

SOL·LICITA: 

La concessió de la beca per al Curs d’Especialització en Arbitratge. Modalitat on-line 

corresponent a l’any acadèmic 2012/2013, en base a les dades econòmiques de la 

unitat familiar que s’acrediten. 

 

DECLARACIÓ DEL SOL·LICITANT/PARE/MARE/TUTOR 

En/Na................................................................................................................................. 

En qualitat de…….................................... (sol·licitant o pare/mare/tutor del sol·licitant), 

declara, sota la seva responsabilitat que són certes les dates que es detallen i/o 

s’acompanyen a continuació: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

INTEGRANTS DE LA UNITAT FAMILIAR 

 

Nom i cognoms Edat Parentiu amb 
sol·licitant 

Professió 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

DOCUMENTACIO QUE S’ACOMPANYA 

□ Expedient acadèmic 

□ Currículum vitae 

 

Fotocòpia de les declaracions de renda: 

□ Pare 

□ Mare 

□ Consort 

□ Sol·licitant 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Altre documentació que acrediti la situació econòmica..................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

 

Dades d’interès per a la concessió de la beca: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Barcelona,.......de.............................de 2013 

 

 

 

Signatura:  

Les dades personals proporcionades pel sol·licitant com a conseqüència de la present 

sol·licitud seran incorporades i tractades al fitxar no automatitzat titularitat del Col·legi 

d’Advocats de Barcelona, inscrit en el Registre General de Dades Personals dependent de 

l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’única finalitat de la qual és la gestió de la 

concessió de beques de la Fundació. Les esmentades dades seran tractades conforme a la 

normativa de protecció de dades personals i no seran utilitzades per a altres finalitats, ni 

cedides o comunicades a tercers. L’interessat podrà exercir els dret d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició mitjançant l’adreça de correu electrònic lopd@icab.cat 
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