
 
 

ANNEX II 
 

ALUMNES EXTRACOMUNITARIS DE MÀSTER OFICIAL 
 

DOCUMENTS NECESSARIS PER A INCLOURE EN LA SOL·LICITUD D'AJUDA PER 
AL PAGAMENT DE PREUS PÚBLICS PER MATRÍCULA CONVOCADA PER LA 
UNIVERSITAT D'ALACANT PER AL CURS 2010-2011. 
 
1.- Fotocòpia del N.I.E.(nombre d'identificació per a estrangers) i/o permís de 
residència del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar residents a 
Espanya. 
 
2.- Fotocòpia del títol d'accés per als estudis de màster o, si escau, certificació 
acadèmica del curs 2009-2010 del màster ja iniciat, amb les qualificacions 
corresponents. 
 
3.- Per a acreditar les dades econòmiques: 
3.1.- En el cas de residents a Espanya en l'any 2008; de cadascun dels membres 
computables: 

- Si van presentar declaració: Certificat Resum de la Declaració Anual de l'IRPF 
de 2008, expedit per l'Agència Tributària. 

- Si no van presentar declaració: Certificat d'Imputacions de l'IRPF de 2008, 
expedit per l'Agència Tributària. 

- Certificat d'inscripció col·lectiva en el Padró Municipal d'Habitants, en el qual 
s'indique les persones que residien en el domicili familiar en l'any 2008. 

3.2.- En el cas de residents en l'estranger en l'any 2008: 
- Original (traduït si escau) i còpia per a acarar, dels documents expedits per les 

autoritats tributàries del país que acrediten les rendes de cadascun dels 
membres computables durant l'any 2008, o document substitutiu que acredite 
les rendes de cadascun dels membres computables durant l'any 2008. 

- Original (traduït si escau) i còpia per a acarar, dels documents expedits per les 
autoritats competents del país en el qual s'indique les persones que residien en 
el domicili familiar en l'any 2008, o document substitutiu en el qual s'indique les 
persones que residien en el domicili familiar en l'any 2008. 

 
4.- La Subdirecció de Cooperació podrà requerir la presentació dels documents 
complementaris que estime precisos per a un adequat coneixement de les 
circumstàncies de cada cas, a l'efecte de garantir la correcta inversió dels recursos 
pressupostaris destinats a aquestes ajudes.  
5.- Els-les sol·licitants d'ajuda estan obligats-des a presentar tota la documentació que 
se'ls sol·licite en la convocatòria, o en els períodes de subsanació d'errors, en les 
condicions i terminis establits a aquest efecte. Qualsevol falsedat documental o 
ocultació de dades que es detecte en l'expedient de sol·licitud donarà lloc a l'anul·lació 
immediata de la possible concessió d'ajuda. 
 
El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 25 de maig de 2010. 


