Plaça de la Vila, 1 · 08160 MONTMELÓ · Tel 93 572 00 00

SOL·LICITUD MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA CURS 2015-2016
· Termini entrega documentació: 29 abril 2016 / horari OAC
Nom_____________________________________________ NIF / NIE __________________
Cognoms________________________________________ Tel._______________________
Adreça ______________________________________________________ CP_____________
SOL·LICITO l’aplicació de l’ajut, bonificació o subvenció establerta

Signatura del sol·licitant:

a les ordenances fiscals i/o convocatòria corresponents.
DECLARO que en aquesta data no tinc deutes de naturalesa tributària
amb l’Ajuntament o qualsevol altra administració pública; que estic
informat de l’obligatorietat de presentar els documents adients davant
els òrgans de control de l’administració per, si escau, verificar-ne les
dades i què mitjançant la formalització d’aquesta sol·licitud cedeixo
les dades personals necessàries per a la tramitació de la mateixa.
REQUISITS PER SOL·LICITAR L’AJUT
A. Viure i estar empadronats/empadronades a Montmeló almenys els 2 anys anteriors al de la sol·licitud del
present ajut, llevat de persones retornades, a les quals no s'exigeix el període mínim de residència.
B. Matricular-se per primera vegada dels crèdits d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol oficial de
grau o de primer i/o segon cicle impartit en un centre propi d'una Universitat Pública de Catalunya, de la
Universitat Oberta de Catalunya, o de la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
C. No tenir en possessió en el moment de tramitar la beca un títol de nivell igual o superior als estudis pels
quals es sol·licita l'ajut.
D. No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Montmeló o qualsevol altra administració pública.
E. Complir amb els següents barems de renta:
£ Famílies d'1 membre, tenir un a renta anual d'entre 14.112 € i 24.089 €.
£ Famílies de 2 membres, tenir un a renta anual d'entre 24.089 € i 32.831 €.
£ Famílies de 3 membres, tenir un a renta anual d'entre 32.831 € i 38.831€.
£ Famílies de 4 membres, tenir un a renta anual d'entre 38.831€ i 43831 €.
£ Famílies de 5 membres, tenir un a renta anual d'entre 43.831 € i 46.853 €.
£ Famílies de 6 membres, tenir un a renta anual d'entre 46.853 € i 50.267 €.
£ Famílies de 7 membres, tenir un a renta anual d'entre 50.267 € i 53.665 €.

£

AUTORITZO a l’Ajuntament de Montmeló i a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació
de Barcelona a consultar i/o demanar tota aquella informació i documentació personal, fiscal i tributària en poder
de l’Administració pública i que sigui necessària per a aquest tràmit.
Aquesta autorització es fa extensiva als següents membres de la unitat familiar:
Nom i cognoms

DNI / NIE

Signatura

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

£ Imprès de la matrícula i comprovant d'haver

£

satisfet el pagament d'aquesta.

£

Denegació de l'ajut pel mateix concepte
que atorga el Ministeri d'Educació o la Generalitat de Catalunya.

£ Fotocòpia del DNI (NIE, permís de residència

Volant d'empadronament col·lectiu de la
persona beneficiària.

£ En cas de separació o divorci el conveni
regulador i la resolució judicial de la guarda
i custòdia dels fills.

£

o en el seu defecte passaport)

£ Fotocòpia del Llibre de família.

En cas d'incompliment de l'obligació de
pa g a m e n t d e l a p e n s i ó d ' a l i m e n ts ,
documentació acreditativa de la reclamació
d'aquesta.

En cas d'autoritzar a l'Ajuntament de Montmeló a consultar les dades fiscals i personals en
poder de l'Administració pública, NO CALDRÀ APORTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ.

£ Acreditació de l'import total pagat durant

£ En cas d'autònoms o empresaris, juntament

l'exercici 2015 en concepte d'hipoteca o de
lloguer de l'habitatge de residència de l'infant.
(Es descomptarà un màxim de 600 €/mes)

amb la declaració d'IRPF, el compte de resultats o d'explotació de l'empresa o qualsevol
altre document acreditatiu de la situació real
de l'empresa.

£ En cas d'atur, el certificat dels Servei d'Ocupació
de Catalunya, amb els períodes d'inscripció
i de recepció de prestacions i/o subsidis per
atur i la quantia corresponent.

£

En cas de pensionistes, el certificat de
pensions (Seguretat Social, Generalitat o
altres administracions)

£ Fotocòpia de la darrera declaració de Renda
vigent.
En cas de no tenir obligació de presentar la declaració de renda o que la situació econòmica
familiar hagi canviat substancialment durant els darrers 6 mesos, caldrà presentar també:

£ En cas de treballadors fixos o temporals, el

£ Altres documents que el/la sol·licitant o el

contracte de treball i els fulls de salari dels
6 últims mesos.

professional consideri oportuns pel tal
d'acreditar amb més fidelitat la seva situació
personal i/o econòmica actual.

D’acord amb allò que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquest
Organisme, com a responsable del fitxer, us informa que les dades de caràcter personal contingudes en aquest imprès, en la documentació
aportada i annexos, podran ser incloses en un o diversos fitxers destinats a la gestió, la inspecció i la recaptació dels ingressos de dret
públic municipals. En facilitar-nos el vostre telèfon o la vostra adreça de correu electrònic consentiu expressament la comunicació d’informació
tributària per aquests mitjans, relacionada amb la present sol·licitud. Podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o
oposició dirigint-vos per escrit, aportant fotocòpia del vostre DNI o de qualsevol altre document vàlid que us identifiqui, a l’adreça següent:
Ajuntament de Montmeló, Plaça de la Vila 1, 08160 Montmeló

