
ANNEX 1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

__________________________________________(nom  i  llinatges  /  raó  social),  amb  domicili  al

carrer/plaça  ____________________________,  número____________,  pis_______,  d’Inca,

telèfon______________________ i amb DNI número ____________________,  

Dades acadèmiques

Estudis realitzats (2017/2018):

Curs: Dies d’estada:

Centre de referència on la persona sol·licitant està matriculada durant el curs 2017/2018:

Municipi i comunitat autònoma on està situat el centre de referència:

Universitat i país d'aprofitament de la beca Erasmus+:

EXPÒS: 

1. Que, publicades les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en
règim de  concurrència  competitiva  de  l’Ajuntament  d’Inca  per  complementar  les  beques  del
programa europeu de mobilitat Erasmus+, per a estudiants d'Inca al llarg de l'any 2018, reunesc
les condicions per prendre-hi part.

2. Que adjunt la documentació següent:

Fotocòpia del DNI/NIF de la persona sol·licitant o document equivalent.

Fotocòpia o document que acrediti la titularitat de la persona sol·licitant del compte corrent o
llibreta d’estalvi de l’entitat financera objecte d’abonament de la concessió de la subvenció.

Fotocòpia de la matrícula de la persona sol·licitant  (curs 2017/2018),  en què s'especifiqui  el
nombre d'assignatures de què està matriculada.

Fotocòpia  de  la  carta  de  concessió  de  la  beca  Erasmus+  expedida  pel  centre  d'estudis
corresponent.

Fotocòpia del certificat acadèmic emès pel centre d'estudis estranger (segellat o certificada pel
mateix centre) on s'ha realitzat la beca Erasmus+ .

Declaració responsable de no estar sotmès/esa a cap de les prohibicions que preveu l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 2). 
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Segons  l’article  28  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques, s’entén atorgat el consentiment per a la consulta de les dades relatives a estar
al  corrent  de  les obligacions  tributàries  i  amb la seguretat  social,  a  fi  d’acreditar  el  compliment  dels
requisits exigits en els articles 13.2 e), 14 i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,  general  de
subvencions, a fi de demostrar el compliment dels requisits exigits per a la tramitació dels procediments
de subvencions. En cas de no autoritzar aquesta consulta, s’ha d’aportar la documentació oficial original
i/o còpia perquè consti a l’expedient administratiu.

Per això, 

SOL·LICIT:

L’atorgament  d’una  subvenció  per  complementar  les  beques  del  programa  europeu  de  mobilitat
Erasmus+, per a estudiants d'Inca al llarg de l'any 2018.

Inca,                 de                       de 2018

Signatura
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ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Sr./Sra. ................................................................

Amb DNI/NIE ................................................................

Amb domicili a ................................................................

Núm. de telèfon ................................................................

En qualitat de representant 

legal                               ................................................................

Domiciliada a              ................................................................

Amb CIF  ................................................................

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1.Que conec el contingut íntegre i accept les bases de la present convocatòria i, a més, que les dades
aportades s'avenen totalment amb la realitat. 

2.Que no estic incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari/ària assenyalades en els
apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18/11/2003).

3.Que  les  fotocòpies  aportades  amb  motiu  de  la  presentació  de  documentació  en  el  marc  de  la
convocatòria  de  subvencions  per  complementar  les  beques  del  programa  europeu  de  mobilitat
Erasmus+, per a estudiants d'Inca al llarg de l'any 2018, són còpia dels respectius documents originals.

Inca,     de            de 2018

Nom i cognoms

(firma i segells originals)
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ANNEX 3
RELACIÓ CLASSIFICADA DE FACTURES PAGADES

Nom i llinatges: ___________________________________________________

Identificació dels justificants

Núm.
d’ordre

Núm.  de
factura

Data Proveïdor CIF/NIF Concepte Import Data  de
pagament

% d’imputació al projecte 

TOTAL

Inca,       de               de 2018

(signatura)
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ANNEX 4
RELACIÓ CLASSIFICADA D’INGRESSOS O D’ALTRES SUBVENCIONS OBTINGUDES

Nom i llinatges: ___________________________________________________

Identificació dels justificants

Núm. d’ordre Data Concedent CIF/NIF Import

TOTAL

Inca,       de               de 2018

(signatura)
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