TERMINI
La tramitació de les beques ndrà lloc en 2 terminis:
1er SOL.LICITUD BECA.
Des de l’1 de setembre ﬁns al 31 de desembre de l’any en
curs, els sol·licitants formalitzaran la sol·licitud de beca
aportant la documentació necessària en cada cas.
També podran aportar els jus ﬁcants de pagament
detallat si ja es disposa dels mateixos.
2on JUSTIFICACIÓ DESPESES.
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Serà necessari realitzar abans del
31 de maig UNA ÚNICA jus ﬁcació
de les despeses (factures amb les
dades i requisits citats a les bases,
liquidació de la matrícula, etc...) .
Aquestes despeses cal que
es guen realitzades entre l’1 de
juny de l’any de sol·licitud i el 31
de maig de l’any següent.
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Ajudes per a llibres, material, transport,
allotjament o la matrícula
del curs 2020/2021
Des de l’any 2011, l’Ajuntament de Miramar ha
concedit un total de 1.500 beques amb una
inversió de més de 234.000 euros.

itjà

BENEFICIARIS

AJUDES

Els alumnes que cursen:

Les ajudes es des naran necessàriament a l'adquisició
de llibres de text, material escolar o informà c, pagament de
matrícula, despeses d’allotjament o despeses de transport
en un mitjà públic.

1 Educació Infan l en el CEIP Oliveretes de Miramar.
2 Batxillerat i Cicles Forma us de Grau Mitjà en un centre
públic o en un centre concertat a la Comunitat Valenciana.
3 Cicles Forma us de Grau Superior en un centre públic
a la Comunitat Valenciana.

La quan a màxima que podran arribar les ajudes:
1
2
3
4
5

4 Estudis universitaris (Diplomatura, Llicenciatura,
Grau o Màster) en un centre públic a Espanya.
5 Estudis en l'Escola Oﬁcial d'Idiomes.
NOTA: Els Alumnes de Primària, Educació Secundaria
Obligatòria i FP bàsica es beneﬁciaran de les “Beques
d’Estudi” a través del Programa Xarxa Llibres i no
realitzaran sol·licitud dirigida a l’Ajuntament de Miramar.
Més informació en: www.ceice.gva.es/xarxallibres

REQUISITS
Ser resident i empadronat en el municipi de Miramar
amb una an guitat de 2 anys.
Ÿ No ndre deutes tributaris amb l’Ajuntament.
Ÿ

Estar matriculat en algun dels estudis i
centres referits en la base anterior.
Ÿ En cas de cursar Cicles Forma us de
Grau Superior (grup 3) o Estudis
Universitaris (grup 4), no es podran
superar els següents llindars de renda*
segons els membres de la unitat
familiar:
Ÿ

MEMBRES-IMPORT

MEMBRES-IMPORT

I - 14.112,00 €
V - 43.402,00 €
II - 24.089,00 €
VI - 46.853,00 €
III - 32.697,00 €
VII -50.267,00 €
IV - 38.831,00 €
VIII -53.665,00 €
*O els establerts pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
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125 €

175 €
500 €
900 €
100 €

DOCUMENTACIÓ
El sol·licitant aportarà la següent documentació:
Ÿ Jus ﬁcant d’ingrés/matrícula del centre i/o el
pagament de les taxes, si escau. Els alumnes que
nguen pendent la resolució d’alguna altra ajuda cal
que ho indiquen.
Ÿ “Model de sol·licitud” emplenat. Aquest document
està disponible a la web www.ajumiramar.org
En el cas dels grups 3 i 4 cal aportar també:
Declaració IRPF de l’any anterior o cer ﬁcat nega u.
Jus ﬁcació nombre de membres de la unitat familiar
(còpia llibre de família).

Ÿ
Ÿ

Les sol·licituds es realitzaran per Registre
d’Entrada. Preferiblement des de la Seu
Electrònica
h p://miramar.sedelectronica.es
També es podran presentar a les oﬁcines
de l’Ajuntament* amb cita prèvia a través
del telèfon 962 819 101 o al correu electrònic.

*Els alumnes d’Educació Infan l ho
sol·licitaran al mateix Centre CEIP
Oliveretes.

