
     núm ENTRADA 

Cognoms:

Nom:      DNI:

Nacionalitat

Data naixement:

Adreça

Població     Codi postal:

Telèfon:     Adreça electrònica:

Situació acadèmica en el què es troba:
 210 ECTS   Màster   Doctorat

Documentació que es presenta a la convocatoria: 
 Expedient acadèmic i resguard matrícula
 Currículum vitae
 Dossier de trajectòria i obra
 Projecte de creació: 
 

Sol·licito l’admissió de la documentació adjunta d’acord amb les bases i les dates de la convocatòria per al cur 2019-2020 
de les Beques per a la creació artística de la Fundació Guasch Coranty.

Manifesto expressament, sota la meva responsabilitat: 
> Que les copies dels documents aportats en format digital i les dades facilitades són el reflex veraç i exacte dels docu-
ments originals que es requereixen i que la fundació em podrà requerir, en qualsevol moment, a fi de que acrediti la vera-
citat d’aquestes i el compliment dels requisits establerts en les bases.

> Que no he estat adjudicatari d’aquesta beca amb anterioritat i que no em trobo impartint docència a la Universitat de 
Barcelona ni ho faré en els mesos de duració del projecte pel que sol·licito l’ajuda.

**En cas d’obra en col·laboració serà necessari que tots els coautors donin i cedeixin els drets d’explotació, i en cas 
d’obra col·lectiva, ho haurà de fer la persona que l’editi i divulgui sota el seu nom, manifestant que no s’ha pactat expres-
sament que la propietat intel·lectual de l’obra col·lectiva pertanyi als autors i fent-se responsable de qualsevol reclama-
ció**

Barcelona,   de              de 2020 

AVÍS: Posem en el seu coneixement que les dades que ens ha facilitat seran introduïdes a la base de dades generals de 
la Fundació Guasch Coranty, la responsable de la qual és la pròpia Fundació, a fi de tractar la seva sol·licitud i mantenir-lo 
informat/da de les nostres activitats. En qualsevol moment pot accedir a les seves dades per consultar, rectificar i/o 
cancel·lar, dirigint-se a la nostra seu del carrer Pau Gargallo, 4, 08028 Barcelona, on se li facilitarà els impresos 
pertinents.

     núm ENTRADA 

(a omplir per la Fundació) 

(Signatura del/la sol·licitant)

SOL·LICITUD

Titol projecte i descripció 

2020-2021
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