
 
       

PROGRAMA “JOVES UNIVERSITARIS/TALENT JOVE 2020 . Instancia sol.licitud. 
AJUDES PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS de 1er curs. Curs acadèmic 2020/2021 

 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ESTUDIANT 

PRIMER COGNOM 
 

SEGON COGNOM NOM 

DNI 
 

TELEFON DATA NAIXIMENT 

ADREÇA 
 

CODI POSTAL 
 

LOCALITAT 
 

MAIL 
 
 

ESTUDIS QUE CURSA 

TITULACIO 
 

UNIVERSITAT 

 

El/la sotasignat manifesta la voluntat de participar en el programa  i DECLARA responsablement:  
 

1) Estar empadronat a Aielo de Malferit  al moment de la publicació de la present convocatòria. 
2) Estar matriculat  en 1er curs i   en ensenyaments de règim presencial, corresponents a estudis 
d'algun dels ensenyaments del sistema universitari espanyol adaptats a l'Espai Europeu d'Educació 
Superior conduents a títols oficials de Grau, o equivalents, per al curs 2020/2021. 
3) No estar sotmès a cap de les circumstàncies que prohibeixen tenir la condició de beneficiari, que 
preveu el paràgraf 2n de l' article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions; 
així com no tenir deutes tributaris i no tributaris amb l'Ajuntament d’ Aielo de Malferit. 
4) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol de la mateixa o 
superior nivell al corresponent als estudis per als qual se sol·licita l'ajuda. 
5) Estar matriculat en la totalitat  dels crèdits/assignatures  que integren el 1er curs, segons el pla 
d'estudis vigent. 
6) Residir fora del domicili familiar, durant el curs acadèmic. 
 

S’acompanya fotocòpia dels  següents documents: 

 Fotocopia del DNI/NIE del sol·licitant i  dels components de la unitat familiar. 

 Fotocòpia del llibre de família complet o documentació oficial acreditativa dels membres de 
la unitat familiar.  

 Resguard de la matrícula del curs 2020/2021, en el qual es reflecteixin els crèdits i 
assignatures. 

 Certificat de l'expedient acadèmic del curs 2019/2020. 

 Fitxa de manteniment de tercers. 

 Declaració de la Renta corresponent a l’ exercici 2019. En cas de no estar obligat a fer 
declaració de l'IRPF haurà de presentar tota aquella documentació que acrediti els ingressos 
familiars durant l’ exercici 2019. 

 Autorització, degudament emplenada amb la signatura de tots els membres de la unitat 
familiar majors d'edat, per consultar les dades tributàries referents a l'exercici 2019. 

 Per al becaris del  MEC, si procedeix,  certificat/comunicació emesa pel Ministeri amb 
indicació expressa de la condició de becari per al curs 2019/2020. 

 Opcional. Escrit signat, amb una extensió màxima de 250 paraules, indicant els motius pels 
quals l’ interessant ha de ser beneficiari de l’ ajuda.  

 
 

Aielo de Malferit, .... de ............................. de 2020 
 

Signat  
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