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(Marqueu els documents que s’adjunten)

1. Fotocòpia del DNI o, en el seu defecte, llibre de família de tots els components de
la unitat familiar/unitat de convivència que consten a l’Annex 1-Sol·licitud.

2. Document/d’empadronament, corresponent al curs 2018/2019, de l’alumne/a.

3. Annex 2 – Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i d'altres requisits exigits per obtenir la condició
de beneficiari/a.

4. a) Si l’alumne/a realitza el curs 2018/2019 a l’Escola de Música per primera
vegada:

- Certificat acadèmic, original, del centre oficial (d’Educació Primària o
Secundària) on hagi realitzat l’últim curs, acreditant les qualificacions obtingudes
de cada assignatura/mòdul i la nota mitjana numèrica.

b) Si l’alumne/a realitza el curs 2018/2019 al Conservatori de Grau Professional
per primera vegada:

- Certificat acadèmic, original, del centre de música on hagi realitzat l’últim curs o
en el seu defecte, dels estudis oficials on hagi realitzat el darrer curs, acreditant
les qualificacions obtingudes de cada assignatura/mòdul i la nota mitjana
numèrica.

5. Justificants econòmics dels ingressos percebuts durant l’exercici 2017 de tots els
membres de la unitat familiar/unitat de convivència (relacionats al punt 2 de l’Annex
1 - Sol·licitud), mitjançant:

5.1 Declaració de Renda de l’exercici 2017

a) Declaració de Renda completa de les persones que estan obligades a fer-la
corresponents a l’exercici 2017 (les declaracions de renda d’exercicis anteriors no
tenen validesa).

b) En cas de no haver de presentar la Declaració de Renda o estar-hi exempt, és
necessari presentar el certificat d’imputacions de l’IRPF de l’Agència Tributària de
l’exercici 2017.

5.2 A més de la documentació requerida en el punt 5.1:

a) En cas de pensionistes: certificat de la percepció d’una pensió durant l’exercici
2017 (jubilació, viduïtat, dependència, invalidesa...). Hi haurà de constar l’import i
el nombre de pagues anuals.

b) En situacions d’atur: certificat on consti si es va percebre prestació durant
l’exercici 2017 i el seu import.
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6. Annex 3 – Comunicat de dades fiscals i bancàries a la Diputació de Tarragona.

Nota:

En el cas de l’alumne/a que presenta la seva sol·licitud com a independent haurà 
de justificar la independència econòmica i familiar acreditant els mitjans 
econòmics propis així com la titularitat o lloguer del domicili habitual. En cas 
contrari, i sempre que els ingressos acreditats resultin inferiors a les despeses 
suportades en concepte d’habitatge i altres despeses generades indispensables, 
s’entendrà no provada la independència.
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