DILIGÈNCIA DE MODIFICACIÓ
CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA
CONVENI NÚM: __________

Modalitat :

EXTRACURRICULAR

CURRICULAR

En relació al conveni de cooperació educativa entre la UPC, l’entitat col·laboradora

________________________________________________________, amb CIF _______________________
I l’estudiant/a _____________________________________________., amb NIF/NIE______________________
es fa constar que s’ha acordat la següent modificació de les condicions inicials de la pràctica:

CCE INICIAL

CCE MODIFICAT

Data d’inici (*):

______________

______________

Data final:

______________

______________

Número d’hores:

______________

______________

Import remuneració total: ______________ €

0,00
(1) DIFERÈNCIA ____________
€

______________ €

(*) La data d’inici de la pràctica només es podrà modificar per motius justificats

MOTIU DE LA MODIFICACIÓ:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
NOTA: En cas de pràctica CURRICULAR la modificació de les condicions del Conveni (nombre d’hores= 180h) pot comportar la
qualificació dels crèdits optatius de la pràctica com a NP (NO PRESENTAT).

ESCOLLIR OPCIÓ en funció del valor de (1) Diferència en l’import inicial i final que rep l’estudiant com ajut a l’estudi
A efectes comptables, si aquesta modificació comporta un increment en la remuneració a l’estudiant, que implica un nou
import a abonar a la UPC en concepte de despeses de gestió, es generarà una nova factura: 15,70% x (1) + 21% IVA
A efectes comptables, si aquesta modificació comporta una disminució en la remuneració a l’estudiant que implica una
minoració de l’import a abonar a la UPC en concepte de despeses de gestió, quan l’import de la factura inicial ja ha
estat abonat es procedirà a la compensació amb l’abonament i la generació d’una nova factura amb l’import correcte.
Indiqueu el número de compte corrent on s’hauria de transferir l’import:
_____ - _____ - ______ - ___ - ___________________
IBAN - Entitat - Oficina - DC - Número compte corrent

D. VISTIPLAU DE LES PARTS
Per l’entitat col·laboradora

Per l’estudiant/a

Data i signatura
Data i signatura
_____________________________________________________________________________________________________
AQUESTA DILIGÈNCIA HA DE SER COMUNICADA AL CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESTUDIANT/A COM A MÍNIM AMB 10 DIES
D’ANTELACIÓ AL CANVI EN LES CONDICIONS INICIALS I SERÀ VÀLIDA UN COP S’HAGI SIGNAT EL CONVENI MODIFICAT

A omplir pel centre d’estudis





Núm Fra Inicial:



Data generació Fra:



Remuneració inicial

_____________ €

Import factura inicial

______________ €



Remuneració final

_____________ €

Import factura final

______________ €



Diferència remuneració

_____________ €

Diferència a abonar o ajustar

__________ ___ €

Data arribada ___________



Data sortida ___________



Codi modificació: _________________

