
 
ANNEX I – SOL·LICITUD AJUDES PER INSULARITAT 2020-2021 

 

A) DADES PERSONALS  

 
Nom i llinatges________________________________________________________________________ 
DNI/NIE _________________________________Data de naixement____________________________ 
Adreça familiar_______________________________________________________________________ 
Població i codi postal __________________________________________________________________ 
Telèfon fix ______________________________Telèfon mòbil _________________________________ 
Adreça electrònica ____________________________________________________________________ 
Unitat de convivència (marcau amb una X en el cas d’estar en un d’aquestos supòsits):  

 Sol·licitant amb necessitats especials. 

 Membre de la unitat familiar amb necessitats especials. 

 Família nombrosa o família monoparental. 

 Un/a germà/na menor de edat. 

Nombre d’estudiants de la unitat familiar que realitzen els seus estudis fora d’Eivissa (marcau amb una 
X en el cas d’estar en un d’aquestos supòsits):  

 Tres o més estudiants. 

 Dos estudiants. 

 Un estudiant. 

Situació derivada de la COVID-19 en la unitat de convivència (a iniciar posteriorment a la 
publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma 
com a mesura extraordinària orientada a evitar la propagació de contagis i garantir la màxima 
protecció de la població arran de la propagació de la COVID-19, i que segueixi en vigor en 
el moment de la publicació de l’extracte de la convocatòria). (marcau amb una X en el cas d’estar 

en un d’aquestos supòsits): 
 Unitat de convivència en la qual algun membre es trobi en situació de 

desocupació 

 Unitat de convivència en la qual algun membre es trobi afectat per un expedient 
de regulació temporal d’ocupació (ERTO) 

 Empresa o autònom l’activitat mercantil del qual estigui afectada per la situació 
derivada de la COVID-19 

S’autoritza l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu a consultar la documentació següent que consta de 
convocatòries anteriors de l’ajuda objecte de sol·licitud: 

 DNI/NIE de la persona sol·licitant. 

 Número de compte bancari del qual la persona sol·licitant és titular o cotitular. 

 

B) DADES ACADÈMIQUES DE L’ ESTUDIANT 

 
Estudis que cursarà al curs 2020-2021 
_____________________________________________________________________________________ 
Curs_________________________________________________________________________________ 

Tipus de matrícula    Anual  Quadrimestral 

Nombre de crèdits en els quals es 
matricularà_____________________________________________________ 
Teniu algun títol de CFGM, CFGS i/o grau/màster 
universitari?_________________________________ 
En cas afirmatiu, especificau quin_________________________________________________________ 
 



 
C) DADES ECONÒMIQUES 

 S’autoritza l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu a sol·licitar a l’Agència Tributària les dades que 
siguin necessàries dels membres computables de la unitat familiar (Imprescindible emplenar l’annex 
II). 

    
D)  ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE APORTA AMB LA SOL·LICITUD 
 

- Altre document acreditatiu de la situació econòmica familiar: 
 Quin?______________________________________________________________________ 
 
Santa Eulària des Riu, ____ d ______________ de 202____ 
 

Firma de la persona sol·licitant: 


