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ANNEX 1       SOL·LICITUD 
 

ESCOLAR SUBSTITUTIU, PER AL CURS 2020/2021 
 

 
 

Jo,  (nom i llinatges) :       

amb DNI:       

en qualitat de  (pare, mare, tutor/a):                 

que visc al C/       

Telèfons:         Correu electrònic:        

EXPÒS:  

1. Que 
de llibres de text i/o material escolar substitutiu, per al curs escolar 2020/21, pels 
següents alumnes dels quals en som el seu representant legal: 

 
lumne/a:       

ESCOLA:       
CURS:       
 

      
ESCOLA:       
CURS:       
 
NOM I LLINATGES de       
ESCOLES:       
CURS:       

 

2. Que el nombre de membres de la unitat familiar a la qual pertanyem la 

conformen un total de:       persones.  

3. Que les persones que integren la unitat familiar són (a excepció dels alumnes 

abans detallats): 

 

NOM I LLINATGES (pare, mare, tutor/a):       

DNI/NIE:        

      

 

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació f9d4814ac6644555bdf533536823bd3f001

Url de validació
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NOM I LLINATGES (pare, mare, tutor/a):       

DNI/NIE:        

      

 

NOM I LLINATGES (pare, mare, tutor/a):       

DNI/NIE:        

      

 

NOM I LLINATGES (pare, mare, tutor/a):       

DNI/NIE:        

      

 

4. Que les meves dades bancàries per procedir al pagament són les que figuren al 
document adjunt. 

 
 

Per això, 

DEMAN 

 

t en els termes que regula la 

convocatòria de Beques per a la compra de llibres de text i/o material escolar 

substitutiu per al curs 2020-2021. 

 

Alcúdia,        d                     de       

Signatura: 

 

 

 

 

 

Sr./Sra. Batle/ssa  President/  

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació f9d4814ac6644555bdf533536823bd3f001

Url de validació
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ANNEX 2       
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS/A EN LES PROHIBICIONS PER 
OBTENIR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI/A SENYALATS ALS APARTATS 2 I 3 DE 

SUBVENCIONS. 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL SOL·LICITANT EN LA QUE MANIFESTA ELS 
IMPORTS DELS AJUTS SOL·LICITATS PER A LA MATEIXA FINALITAT A 
INSTITUCIONS PÚBLIQUES I/O PRIVADES. 
 

FISCALS 
 
Sr./Sra.:       
amb DNI:       
 

DECLAR BAIX LA MEVA RESPONSABILITAT  

 Que no em trob incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari/a 

novembre, General de Subvencions. 

Que:  

 No  He sol·licitat un altre ajut per a la mateixa finalitat a cap altra entitat pública.  

 Sí  He sol·licitat els següents ajuts, per a la mateixa finalitat, que es detallen a 

continuació: 

Entitat subvencionadora:       

      

 

DECLAR BAIX JURAMENT 

 Que 

la normativa vigent, i que no em trob sotmés/a a cap procediment de 

reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador. 

 

 I perquè surti a efectes on correspongui firm la present a  

Alcúdia,       d                 de       

Signatura: 

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació f9d4814ac6644555bdf533536823bd3f001

Url de validació
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EDUCACIÓ 
Major, 9 - 07400  Alcúdia - Mallorca 
http://www.alcudia.net   ajuntament@alcudia.net 
Tel: 971 89 71 00   Fax: 971 54 65 15 

 
2020/958    

 

ANNEX 3 

AUTORITZACIÓ 
 
 
Jo, (pare, mare, tutor/a legal)       

amb DNI:       

 

 AUTORITZ les dades referents a 

 de la meva família.  

 

I perquè surti a efectes on correspongui firm la present a  

Alcúdia,       d      de       

Signatura: 

 

 

   AUTORITZ  a consultar amb Agència Tributària les dades 

econòmiques de qualsevol membre de la unitat familiar que no estigui subjecte 

a declaració de la renda. 

NOM I LLINATGES:       
DNI:       
 
NOM I LLINATGES:       
DNI:       
 
NOM I LLINATGES:       
DNI:       
 
 
NOM I LLINATGES:       
DNI:       

 
I perquè surti a efectes on correspongui firm la present a  

Alcúdia,       d                  de       

Signatura: 

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació f9d4814ac6644555bdf533536823bd3f001

Url de validació

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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ANNEX 4 
 
FULL DE COMPROMÍS 
 
 
Jo (pare/mare/tutor/a),        

amb DNI:       

en qualitat de (pare/mare/tutor/a):        

      

      

em compromet a acollir-me al programa de reutilització de llibres de text del centre 

escolar del qual el meu fill/a és alumne/a i a dipositar-los en el mateix centre en 

acabar el curs.  

 

 

I perquè surti a efectes on correspongui firm la present a  

Alcúdia,       d                       de       

Signatura: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació f9d4814ac6644555bdf533536823bd3f001

Url de validació

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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 Sol·licitud (annex 1) 

 Declaració responsable de no trobar-se incurs en les prohibicions per obtenir la 

condició d

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Declaració responsable de 

corrent de les obligacions tributàries i fiscals.  (Annex 2) 

 9 del pare i la mare de 

rmin la unitat 

familiar. En cas de famílies monoparentals justificants que la pàtria potestat recau 

en un sol progenitor. En cas de no estar obligat a presentar la declaració de la 

ria. 

(Annex 3). 

 

curs, dipositarà els llibres en el Centre  (Annex 4). 

 Fotocòpia acarada del DNI o NIE del sol·licitant  

 Fotocòpia acarada del Llibre de Família o certificat de naixement on es pugui 

identificar el menor i els seus progenitors.  

 En  cas de  fills amb  discapacitats, fotocòpia  compulsada  del  document  oficial   

     acreditatiu. 

 En cas de separació dels pares, sentència judicial i règim de manutenció.  

 Factura original o compulsada justificat

text o del material escolar substitutiu. 

 Document bancari en el què constin les dades del compte i el titular del mateix. 

à amb una fotocòpia de la cartilla. 

 Certificat del Centre Educatiu que acrediti que els alumnes utilitzen material 

escolar lectiu substitutori dels llibres de text.  

 

 

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació f9d4814ac6644555bdf533536823bd3f001

Url de validació

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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