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ANNEX 1 Exp. Núm. Erasmus______ / 2019

SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI (ERASMUS+ /2019)
ADREÇADA A ESTUDIANTS D’ALCÚDIA, BENEFICIARIS DEL PROGRAMA ERASMUS+ curs 2017/18

Aquesta sol·licitud a de lliurar-se completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les
presents bases (consulteu apartat: “advertiment previ de les bases)

DADES PERSONALS
Nom i llinatges: ________________________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________________________
Població i codi postal: ___________________________________________________________
Telèfon fix: ________________________      Telèfon mòbil: _____________________________
Correu electrònic: ______________________________________________________________
Data de naixement: ____ / _____ / _____  DNI / NIF:   _________________________________
IBAN (24 dígits)  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _

Membres que integren la unitat familiar:

Total rendes unitat familiar

La renda familiar es determinarà de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar computables que hagin generat
ingressos del període impositiu de les respectives declaracions de renda del darrer exercici fiscal 2018. Es determinarà calculant la suma
dels següents apartats:
DETERMINACIÓ DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL (casella 500)
DETERMINACIÓ DE LA BASE LIQUIDABLE DEL ESTALVI (casella 510)

DADES ACADÈMIQUES

Darrers estudis realitzats : ________________________________________________
Centre de referència on el sol·licitant va realitzar els darrers estudis ___________________________________
Municipi i comunitat autònoma on està situat el centre de referència_________________________________

NOM I LLINATGES DNI / NIE
PARENTIU

(pare, mare, germà,
padrina...)

Presenta declaració
RENDA 2018

Quantia(*)
1

2

3

4

5

6

7
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Universitat i país d’aprofitament de la beca Erasmus: ________________________________________________
Nota mitjana del darrer curs realitzat:

DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA

1- Sol·licitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les presents bases.

2- Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant o document equivalent.

3- Extracte acadèmic acreditatiu de les notes de l’expedient acadèmic del darrer curs realitzat.
4- Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2018 de tots els membres que componen la Unitat Familiar dels sol·licitant. En el cas
de no estar obligat a fer declaració d’algun membre, s’ha de presentar un certificat d’exempció (a tramitar a l’Agència Tributària:
https://www.agenciatributaria.gob.es
Accedir a: (http://www.agenciatributaria.es/) => Seu electrònica => certificacions => declaracions tributàries => Certificats tributaris –
Expedició de certificats IRPF =>  Sol·licitud y recollida immediata => Amb altres sistemes d’identificació).

5- En cas de que el sol·licitant estigui emancipat o sigui independent econòmicament presentar:

5.1- fotocòpia del document acreditatiu titularitat de l’habitatge o contracte de lloguer.

5.2- justificació de solvència i medis econòmics mínims del sol·licitant.

6- Fotocòpia del núm. de compte corrent on s’hauria de liquidar l'import dels ajuts en cas de concessió, en què aparegui el sol·licitant com a
titular.

7- Si s'escau, fotocòpia del certificat de minusvalidesa i/o família nombrosa o monoparental.

8- Si s'escau, fotocòpia de la targeta d’atur del pares o tutors legals que es trobin en aquesta situació, exceptuant el propi estudiant.

9- Còpia de la certificació d’aprofitament de la beca Erasmus+, emesa per la universitat ò organisme competent.

AUTORITZACIÓ I DECLARACIÓ JURADA

En _____________________________ com a sol·licitant, amb DNI___________________ pel que fa a la present
convocatòria d’ajuts convocatòria d’ajuts 2019 Erasmus+, declara sota responsabilitat solidària que accepta les
bases de la present convocatòria, i a més, que les dades aportades s'avenen totalment amb la realitat. Per altra
banda, autoritza l'Ajuntament d'Alcúdia perquè pugui fer les comprovacions que consideri oportunes amb relació a
la present sol·licitud.

Alcúdia, d del  2019

Signatura

Ajuntament d’Alcúdia
Batle-president



Ajuntament d'Alcúdia
Participació Ciutadana
Seu des moll
Teodor Canet, 32–07400 Port d’Alcúdia-Mallorca
www.alcudia.net//010@alcudia.net
Tel: 971 89 70 40-010

8

ANNEX 2 Exp. Núm. Erasmus+ ______ / 2019

AJUNTAMENT D’ALCÚDIA
Convocatòria d’ajuts econòmics a l’estudi 2019
Declaració jurada d’exempció d’imputacions de renda any 2018.

Jo (Nom i llinatges) __________________________________________ amb DNI _____________________ i
en relació a la convocatòria de beques d’ajuda a l’estudi (marcar X):
□ ADREÇADA A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA CURS 2018/2019.
□ ADREÇADA A ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR I BATXILLERAT
D’ALCÚDIA PER AL CURS 2018/19.

□ ADREÇADA A ESTUDIANTS D’ALCÚDIA, BENEFICIARIS PROGRAMA ERASMUS+ 2018.

Declaro que he estat exempt de tramitar la Declaració dels imports damunt renda de les persones físiques
corresponent a l’exercici de renta 2018 (Declaració renta 2018), ja que no disposo de rentes pròpies o
altres circumstàncies d’obligatorietat.

□ Adjunto justificant de tramitació de certificat IRPF. 2018 lliurat a la Agència Estatal de Administració Tributaria
ref. _________________ tramitat en data ____________.
□ No presento justificant de tramitació de certificat IRPF. 2018 lliurat a la Agència Estatal de Administració
Tributaria.

Alcúdia, ____ de __________________ de 2019

Signat.

Nom____________________________

Ajuntament d’Alcúdia
Major, 9 (Alcúdia)
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