
 

Annex 2 
Sol·licitud d’ajuts per estudis oficials propis o de fills de menys de vint-i-cinc anys per al 
curs acadèmic 2015-2016 
 
Dades del sol·licitant 

Primer llinatge:  ..........................................  Segon llinatge:  ..........................................  
 
Nom:  ....................................................  Núm. document d’identitat:  ..........................  
 
Categoria:  .....................................  Gerència de destinació:  .........................................  
 
 
Dades a l’efecte de rebre-hi notificacions 

Correu postal 

Nom de la via:  ..............................................................................................................  
 
Número:  ..........  Pis:  ......  Porta:  ......  Població:  ............................................................  
 
Codi postal: ..................  Municipi:  ...............................................................................  
 
Telèfon:  ................................  Adreça electrònica:  .........................................................  

 
 
Tipus de relació amb l’Administració 

Estatutari:   Fix  Interí    
 
Situació administrativa:  .................................................................................................  
 
 

Dades del destinatari 

Primer llinatge:  ..........................................  Segon llinatge:  ..........................................  
 
Nom:  ....................................................  Núm. document d’identitat:  ..........................  
 
Data de naixement:  ................................  Parentiu:  .......................................................  
 
 



 

SOL·LICIT: 
 
Que se’m concedeixi un ajut per estudis oficials amb relació a les contingències següents: 
 
 Per a mi  Per a un fill meu de menys de 25 anys sense ingressos propis 

 
 
Contingències per matrícula 

 Grau / llicenciatura / diplomatura  Màster universitari  Doctorat 
 

Crèdits matriculats:  ...........  
 
 

Contingències per material 

 Material fungible 
 
Import de les despeses:  ........ , ......  € 
 
 
Contingències per transport 

 Transport    

 
   
Contingències per residència 

 Residència    
 
 
DECLAR sota jurament o promesa que les dades consignades són certes i que estic assabentat de les 
responsabilitats que m’imposa la normativa reguladora del sistema d’ajuts d’acció social si es detecta 
qualsevol deformació dels fets o falsedat en les dades consignades en aquesta sol·licitud o en la 
documentació aportada.  

 
 ................................. ,  ......  de novembre de 20 ......  

 
 
[rúbrica] 
 
 
 
 
DESTINACIÓ:  ..............................................................................................................  



 

Documentació que cal adjuntar-hi 
 
Per a la contingència de compensació de les despeses de matrícula: 

 Certificat de matrícula, en el qual han de constar el nom de l’alumne, el curs, les assignatures en què 
s’ha matriculat, els crèdits assignats i el nom del centre universitari. 

 Justificant d’haver abonat les despeses de la matrícula. 
 
Per estudis de fills de menys de vint-i-cinc anys, a més de la documentació esmentada en l’apartat anterior 
cal aportar aquesta altra documentació: 

 El llibre de família o el document acreditatiu de l’acolliment o la tutela. 

 La declaració de l’IRPF del sol·licitant o, si no està obligat a declarar, un certificat d’Hisenda en el qual 
figurin els fills o els descendents fadrins de menys de vint-i-cinc anys o amb discapacitat que conviuen 
amb el contribuent. 

 
Per a la contingència de compensació de les despeses de material per al curs en què s’hagi formalitzat la 
matrícula: 

 Factura justificativa d’haver pagat el material. 
 
Per a la contingència de compensació de les despeses de desplaçament: 

 Certificat d’empadronament del sol·licitant o del destinatari. 


