
INSTRUCCIONS PEL DIA DE LA CITA

És important que llegeixi les bases abans de venir a signar la seva sol·licitud
per assegurar-se que compleix els requisits de la subvenció.

Tengui en compte que la persona que fa la sol·licitud és la que ha de venir a
signar-la.  En  cas  que  no  vingueu  a  la  cita  la  sol·licitud  s’entendrà  per  no
presentada.

El  dia  de  la  cita heu  de  dur  els  documents  dels  annexos  descarregats,
emplenats i signats, així com tota la documentació per si al moment d’enviar el
formulari hagués hagut alguna errada, poder-la subsanar.

Lloc: Claustre de Sant Domingo, planta baixa. (Av.Germanies, 2). 871914500

Si es la primera vegada que demaneu la subvenció:

• Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud o document que
acrediti la representativitat en què actua.

• 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 del llibre de família (complet) o certificat de naixement, en què
es puguin identificar tots els/les menors i els seus progenitors.

• En  cas  de  fills  discapacitats,  fotocòpia  del  document  original  oficial
acreditatiu.

• En cas de separació/divorci dels pares, cal presentar la sentència judicial
i el conveni regulador.

• Factures oficials dels llibres o material  substitutori  adquirit  (pagades o
degudament justificades).

• Annex 2. Autorització de l’interessat perquè l’Ajuntament d’Inca demani
dades tributàries a l’Agència Tributària relatius al nivell de renda (IRPF).

• Annex 3. Declaració responsable
• Annex  4.  Relació  classificada  d’ingressos  o  d’altres  subvencions

obtingudes, si n’és el cas.

Si ja l’heu demanat altres vegades basta que dugueu les factures, el document
bancari  i  els annexos  2,  3 i  4  emplenats.  Si  heu renovat  cap document  en
aquest any, també l’heu de dur.

Important:  L’annex 2 l’han de signar  tots els  membres de la unitat  familiar
majors de 18 anys. S’entén per unitat familiar tots els que convisquin o estiguin
empadronats al mateix domicili.

Pregam puntualitat  per tal  que tothom pugui ser  atès a la  hora sol·licitada,
podeu triar la que us vagi millor.
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ANNEX 2 

Autorització de l'interessat perquè l'ajuntament d'Inca demani dades tributàries  a
l'Agència Tributària relatius al nivell de renda (IRPF)

La persona sotasignat autoritza a l'Ajuntament d'Inca a sol·licitar telemàticament de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària, informació de naturalesa tributària per al reconeixement, seguiment i control dels
recursos, prestacions socials sol·licitades, aplicació de bonificacions o reduccions fiscals i subvencions de
llibres de text presentades en els departament de Serveis Socials, Gestió Tributària o Àrea de Cultura i
Educació de l'Ajuntament d'Inca.
La present autorització s'atorga als efectes del reconeixement, seguiment i control de la subvenció o ajuda
esmentada anteriorment i, en aplicació del que disposa la disposició addicional quarta de la Llei 40/1998,
que manté  la  seva vigència  després de  l'entrada en vigor  del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2004,  pel  qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i en l'article 95.1 k) de
la Llei 58/2003, general tributària, que permeten, amb l'autorització prèvia l'interessat, la cessió de les dades
tributàries que precisen les Administracions Publiques per al desenvolupament de les seves funcions.

INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA AUTORITZADA: DADES QUE TINGUI L'AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA EN RELACIÓ A L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES
FÍSIQUES DEL DARRER EXERCICI DISPONIBLE A LA A.E.A.T.

DADES DELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR DEL SOL·LICITANT ELS INGRESSOS DELS QUALS
SIGUIN COMPUTABLES PEL RECONEIXEMENT, SEGUIMENT O CONTROL DE L’AJUDA (Únicament els
majors de 18 anys).

Natura de la relació amb el

sol·licitant (Per exemple
parella, cunyat…)

NOM I LLINATGES NIF SIGNATURA

SOL·LICITANT

Inca,a______de________________ de 2021

NOTA: L’autorització concebuda per cada firmant por ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit 
dirigit a l’Ajuntament d’Inca.

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades 
d'identificació personal que heu d'incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori d'acord amb l'art 66 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre; en cas de 
no consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra petició, previ requeriment, d'acord amb l'art 68 de la llei citada . Les vostres dades 
s'incorporaran en un fitxer automatitzat i/ o manual del qual n'és titular l'Ajuntament d’Inca i seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat 
de l'entitat , amb la finalitat d'administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats legítimes de l'Ajuntament . Alhora presteu el 
consentiment perquè les vostres dades puguin ser tractades per a alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles. També us informem que podeu 
exercitar en qualsevol moment els drets d'accés ,rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades,
mitjançant escrit presentat en el Registre de l 'Ajuntament d’Inca, Plaça Espanya, 1 07300 Inca (Illes Balears).
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ANNEX 3

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Nom i llinatges de la persona sol·licitant: ____________________________________

Domicili: ____________________________________________________________

CP: ____________

Data de naixement: ________________

DNI:  ________________________     

Tel. fix: __________________________

Tel. mòbil: ________________________

DECLAR:

1. No haver  desfigurat  la  veritat  ni  ocultat  informació  pel  que fa  a les  dades que
consten a la present sol·licitud.

2. Que no he sol·licitat o rebut cap altra subvenció o ajut de cap altre organisme o
entitat per finançar els llibres de text per als quals sol·licit la subvenció  (En cas
contrari s’ha d’emplenar l’annex 4.)

3. Que  les  despeses  que  es  presenten  per  justificar  la  subvenció  concedida  per
l’Ajuntament d’Inca no han estat emprades per justificar cap altra subvenció.

4. Que  em  compromet  a  reutilitzar  els  llibres  de  text  pels  quals  he  estat
subvencionat/ada,  i  en  el  cas  que  el  centre  escolar  on  estan  matriculats  els
alumnes, o l’AMIPA, compti amb programa de reutilització de llibres de text s’hi
dipositaran en en acabar el curs. 

5. 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.

6. Que conec el contingut íntegre de les bases objecte d’aquesta convocatòria.

Inca, ______ de __________________ de 2021

(Signatura)

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 19  ·  www.incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F

5 de 6



ANNEX 4

RELACIÓ  CLASSIFICADA  D’INGRESSOS  O  D’ALTRES  SUBVENCIONS
OBTINGUDES

Persona sol·licitant:.........................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm.
d’ordre

Data Concedent CIF/NIF Import

TOTAL

Inca, _______ de ___________________ de 2021

Nom i llinatges
(signatura)
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