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ANNEX I. SOL·LICITUD 
 
ADREÇADA  A ESTUDIANTS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU 
SUPERIOR  D’ALCÚDIA PER AL CURS 2021/2022 
 
L'Ajuntament d'Alcúdia, convoca una línia d'AJUTS ECONÒMICS PER A ESTUDIANTS QUE HAGIN 
CURSAT BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR i que no es poden 
realitzar dins el municipi d’Alcúdia (o bé que hagin quedat fora plaça per manca d’oferta educativa disponible 
al municipi)* durant el curs 2021/2022. 
 
(*) Només en el supòsit que un alumne s’hagi vist forçat a matricular-se a un centre de fora del municipi a 
una oferta educativa existent al municipi d’Alcúdia, degut a la manca de places disponibles a un institut del 
municipi d’Alcúdia. 
Tots aquest supòsits s’haurà d’acreditar amb certificació oficial emesa pel centre escolar de referència. 
 
  DADES PERSONALS 

Nom i llinatges: 
 

DNI: Data de naixement: 

Adreça: Població: Codi postal: 

Correu electrònic: Telèfon: 
 

   
 DADES PERSONALS PARE, MARE O TUTOR LEGAL 1 

Nom i llinatges: 
 

DNI: Data de naixement: 

Adreça: Població: Codi postal: 

Correu electrònic: Telèfon: 
 

 
 DADES PERSONALS PARE, MARE O TUTOR LEGAL 2 

Nom i llinatges: 
 

DNI: Data de naixement: 

Adreça: Població: Codi postal: 

Correu electrònic: Telèfon: 
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DADES ACADÈMIQUES 

Estudis que has realitzat el curs 2021/2022  

  
 

Nom de l’institut:    Curs:  

Matrícula (marqueu la que correspongui)  

  

          Alcúdia             Una altra població (*)

   

  

Nombre d’assignatures 
matriculats totals  al curs 
2021/2022:  

Nombre 
d’assignatures 
aprovats totals  al 
curs 2021/2022:  

 
 

Segons l’article 28 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu, certificat d’estar al 

corrent de les  obligacions tributàries del sol·licitant (tributs municipals, autonòmics i 

de Seguretat Social). En cas de menors d’edat Indicar nom dels pares/tutors legals i DNI.  

Seleccioneu l’opció que desitgeu: 

  
Sí, autoritz de manera expressa a l’Ajuntament d’Alcúdia per fer la consulta i que 
s’incorpori en la meva sol·licitud.

  

(en cas de menors d’edat) Indicar nom dels pares/tutors i DNI 

- Nom _______________________            DNI _________________ 
- Nom _______________________            DNI _________________ 

 

 

 

 
 
Observacions: 
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REQUISITS DELS SOL.LICITANTS 
 
Poden sol·licitar els ajuts econòmics de la  present convocatòria les persones que reuneixin els requisits 
següents: 
 

1. Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones 
estrangeres no comunitàries hauran de ser residents al municipi d’Alcúdia amb l’antiguitat 
determinada a les presents bases.  

 
2. El sol·licitant ha d’estar empadronat al municipi d'Alcúdia, amb una antiguitat mínima de dos anys 

(2), a comptar des de la data de publicació de la present convocatòria. 
 

3. El sol·licitant acreditarà la matrícula a estudis de batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o grau 
superior amb modalitat presencial/mixta, o modalitat a distància, a qualsevol centre educatiu públic 
d’estudis homologats de l’Estat espanyol o de dins la Unió Europea (UE) realitzada durant el curs 
2021/2022, sempre i quan aquest estudi no es puguin realitzar dins el municipi d’Alcúdia durant el 
període escolar 2021/2022.  

 
O bé, i sempre de forma degudament acreditada, que l’alumne s’ha hagut de matricular a un centre educatiu 
extern del municipi degut a la manca de places acadèmiques disponibles al municipi d’Alcúdia en les 
diferents branques de formació professional de grau mitjà i grau superior que s’impartiren dins el curs 
2021/2022 al centres educatius d’Alcúdia. 
 

4. El sol·licitant ha d’acreditar el haver-se matriculat i aprovat un mínim de 3 assignatures en cas de 
Batxillerat i de 2 assignatures  (o bé el pràcticum formatiu en centres de treball ) en el cas de 
Formació Professional durant el curs acadèmic 2021/2022. 

 
5. El sol·licitant haurà d’acreditar estar al corrent de les obligacions tributàries estatals, autonòmiques 

i locals segons les disposicions legals vigents. En cas de menors  d’edat aportar documentació 
també dels pares i/o tutors legals. 

 
6. S’haurà de presentar la sol·licitud completament emplenada, així com incorporar a aquesta els 

documents pertinents  dins els períodes establerts a les presents bases, utilitzant els models 
establerts (Annex1) i/o mitjançant Instància genèrica utilitzant els canals de registre establerts. 

 
7. Per tal de justificar la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció, haurà 

de presentar-se abans del dia de la finalització del període establerts d’entrega de sol·licituds, 
documentació i justificació del pagament de la matrícula en els estudis objecte de la presentació 
de sol·licituds (sempre hi quan no s’hagi registrat anteriorment). 
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DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 
 
Els documents marcats amb un (*) es podran autoritzar per part del sol·licitant perquè l’Ajuntament d’Alcúdia 
en realitzi la consulta de forma telemàtica i/o pels canals que tingui a l’abast, o bé també, en faci les 
comprovacions de consulta d’anteriors convocatòries. En el cas, que per qualsevol motiu, les 
comprovacions autoritzades presentin errors o no sigui possibles realitzar les comprovacions pertinents 
l’Ajuntament requerirà als sol·licitants que aquest en faci les aportacions pertinents. 
 
No obstant, l’Ajuntament d’Alcúdia deixa palès que durant la tramitació administrativa d’aquesta 
convocatòria realitzarà les comprovacions de dades dins els seus propis sistemes informàtics, o bé d’altres 
d’interoperabilitat administrativa que consideri oportunes amb relació a les sol·licitud pels canals físics, 
telemàtics i d’interoperabilitat administrativa que aquest disposi. 
 
Documentació que s'ha de presentar: 
 
 

1. Sol·licitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a 

les presents bases. 

 

2. Còpia del DNI/NIF del sol·licitant o document equivalent, en cas de menors d’edat s’haurà de 

presentar fotocòpia del pare/mare o tutors legals. 

 
3. CERTIFICAT, expedit per el centre educatiu corresponent on s’especifiquin les dades següents: 

- Dades completes del estudiant sol·licitant. 

- Relació de matèries matriculades durant el curs acadèmic 2021/2022. 

- Relació de qualificacions acadèmiques finals obtingudes de totes les assignatures 

matriculades en el curs 2021/2022. 

 

4. Justificació oficial del pagament de la matrícula del curs 2021/2022 

 

5. Certificació oficial lliurat per la entitat bancària de la existència de compte corrent en què 

aparegui el sol·licitant com a titular. 

 

6. (*) Documentació acreditativa del sol·licitant d’estar al corrent de les obligacions tributàries 

estatals, autonòmiques i locals segons les disposicions legals vigents. (En cas de menors aportar 

documentació també dels pares i/o tutors legals). 

 

 

7. Alumnes fora plaça de l’oferta de formació professional del municipi d’Alcúdia dins el curs 

2021/2022: Certificació expositiva oficial lliurada per l’institut de referència en que es 

determini aquesta circumstància. 
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DECLARACIÓ JURADA 

En ______________________________________________________________________________com   

a  sol·licitant, amb DNI/NIF_____________________ pel que fa a la present convocatòria d’ajuts per estudis 

ADREÇADA A ESTUDIANTS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU 

SUPERIORI D’ALCÚDIA, 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 

a l’Ajuntament d’Alcúdia perquè pugui fer totes les comprovacions que consideri oportunes amb relació a 

la present sol·licitud pels canals físics, telemàtics i d’interoperabilitat administrativa que aquest disposi. 

 

Alcúdia, _____ de/d’ _____________ del 20__ 

Signatura 

 

 

Ajuntament d’Alcúdia 

Batle/ssa - presidenta 
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