Àrea de Serveis Personals

SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS
1- Dades personals de l’alumne
Nom i cognoms ................................................................................................................................................
NIF/NIE ..............................................................................................................................................................
Adreça ................................................................................................................................................................
Població.......................................................... Província.................................................................................
Telèfons .......................................................... / ................................................................................................
Data de naixement .......................................................................... NIF .......................................................
Adreça de correu electrònic . ......................................................................................................................
2- Dades acadèmiques 2017/2018
Estudis:
Grau Universitari/diplomatura/llicenciatura
Cicle formatiu de grau superior
Cicle formatiu de grau mitjà
Batxillerat
Ensenyament professional de música i dansa
Estudis artístics superiors a Catalunya
Nom del centre.................................................................................................................................................
Localitat del centre...........................................................................................................................................
Direcció del centre...........................................................................................................................................
Curs i estudis que realitzarà durant el 2017/2018 ...................................................................................
Tipus de matrícula (curs sencer/semestral)................................................................................................
Distància en quilòmetres entre el centre i el domicili familiar (només anada)...................................
L’alumne disposa d’alguna titulació superior o del mateix nivell corresponent als estudis per
als que sol·licita la beca?

SI

NO
1
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3- Altres ajuts i beques
Has rebut algun altre tipus de beca per al curs 2017/2018?
NO

SI

Quina? ................................................................................................................
De quin import? ..............................................................................................

Has sol·licitat algun altre tipus de beca per al curs 2017/2018?
NO

SI

Quina? ................................................................................................................

4- Dades bancàries
Número de compte on rebre l’import de la beca (l’alumne ha d’estar com a titular o subtitular
del compte).
Codi IBAN

entitat

oficina

nº de compte

5- Dades de la Unitat Familiar
Nom i cognoms

NIF/NIE

Data de
naixement
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Parentesc (pare,
mare, germà, avi/a,
etc.)
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6- Documentació obligatòria a presentar per a totes les sol·licituds
Fotocòpia del DNI de l’estudiant
Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat
familiar:
-Fotocòpia de les 3 últimes nòmines de tots els membres majors de 16 anys
-Fotocòpia de la resolució de l’OTG (Oficina de treball de la Generalitat) en la que
constin els períodes d’inscripció i recepció de prestacions (en cas de no tenir dret a
cobrar prestació, cal presentar un certificat negatiu de l’OTG).
Documentació acreditativa de les despeses:
- Fotocòpia dels 3 últims rebuts de lloguer o hipoteca.
Fotocòpia del certificat o justificant de matrícula del curs: expedit pel centre,
que acrediti les assignatures matriculades, la càrrega lectiva de cada una, i l’import de la
matrícula.
Fotocòpia del justificant de pagament dels imports que fixi la matrícula.
Volant col·lectiu d’empadronament (Aquest document es tramita a la recepció
de l’Ajuntament).
7- Documentació no obligatòria
Discapacitat dels membres de la Unitat familiar de més del 33%
- Fotocòpia de la resolució oficial o de la targeta de la discapacitatSituació de dependència d’algun membre de la unitat familiar
- Fotocòpia de la resolució de reconeixement de dependència.
Família nombrosa o monoparental
- Fotocòpia carnet vigent acreditatiu.
L’Omissió d’aquesta documentació implicarà la no acreditació de la situació i,
conseqüentment, no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut.
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8- Declaració a complimentar pel sol·licitant (o el pare, mare o tutor/a en el cas
que el sol·licitant sigui menor d’edat)
Sr./Sra. .............................................................................................................................................. amb NIF
........................................................ declara:
- Que Accepta les bases de la convocatòria per a la que sol·licita la beca.
- Que totes les dades introduïdes en aquesta sol·licitud son vàlides.
- Que queda assabentat/da de les circumstàncies per les quals es podrà denegar o revocar la beca.
- Que té coneixement de la incompatibilitat amb altres beques o ajudes rebudes per altres administracions
públiques o ens privats, pels mateixos conceptes, l’import dels quals superin sumades, el 100% del cost de la
matrícula o del transport. I que, per tant, en cas de rebre altres beques o ajuts d’aquesta naturalesa caldrà
comunicar-ho a l’Ajuntament de Masquefa.

I perquè així consti, signo:

Masquefa, ............ de/d’.......................................... de 2017

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable
l’Ajuntament de Masquefa i seran objecte de tractament per gestionar els diferents serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats pels usuaris,
en l’àmbit de els seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho
autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic masquefa@diba.cat o al correu postal
c/Major, 93 de Masquefa.
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