
  

 

DILIGÈNCIA DE BAIXA CONVENI  NÚM.        -           - 
________ 

CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 

Estudis: _____________________________________________________________       
 
Es fa constar que, en relació als punts tercer i quart del conveni de cooperació educativa entre la UPC, l’entitat col·laboradora 

_______________________________________________________________________, amb NIF _____________________, i 

l’estudiant/a _______________________________________________________________, amb NIF/NIE ________________, 

s’ha complert de la manera que s’especifica a continuació:  

 

 El nombre total d'hores de dedicació de l'estada de pràctiques externes ha estat de ______hores, realitzades en el període 

comprés entre ______________ i _______________..  

 L’empresa ha abonat a l’estudiant/a la quantitat de ____________ €, en concepte d’ajut a l’estudi. 

 

 

I en prova de conformitat, es signa aquesta diligència a ________________________________________________________, 

el _____ de ___________________ de _________ 

 

 

 

L’entitat ____________________________________ L’estudiant/a ___________________________________ 

 

Motiu de la baixa 

 

 

 

 

Nota: Aquesta diligència per ser vàlida ha de ser comunicada al centre d’estudis de l’estudiant/a, amb una setmana 
d’antelació a la nova data prevista de finalització del conveni. 

A efectes comptables, aquesta baixa pot implicar la minoració de l’import de la factura inicial.  

Es procedirà a la compensació de la factura inicial amb l’abonament i la generació d’una nova factura amb l’import correcte  

 

En el cas que no hi hagi cap factura pendent amb la UPC,  indiqueu el número de compte corrent on s’ha de transferir l’import:  

 

_____ - ______ - ___ - ___________________ 

Entitat - Oficina - DC - Número compte corrent 

A omplir pel centre d’estudis  

 Remuneració inicial          _____________ €       Import factura inicial                 ______________ € 

 Remuneració final            _____________ €       Import factura final                    ______________ € 

 Diferència remuneració    _____________ €       Diferència a abonar o ajustar    __________ ___ € 

 Data arribada ________________  Data sortida  _________________  Codi baixa  _________________ 
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