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rendiments de treball, i a la casella 0595 les retencions aplicades al rendiment del 



Teniu el títol de família nombrosa general? Selecciona una opció v 

Teniu el títol de família monoparental general? Selecciona una opció v 
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Document d'identitat: Cognoms, nom: 

Casella 0435: Casella 0460: 

Declaració presentada?: Selecciona una opció v 

Parentiu: Selecciona una opció V 

Casella 0595: 

Situació: Selecciona una situació V 

Els signants declaren sota la seva responsabilitat que les dades consignades són certes i autoritzen a la UIB a consu 

les administracions corresponents les dades necessaries per comprovar la situació economica i el nivell de renda i p 

ser requerida per la UIB. Així mateix, manifesten coneixer que l'incompliment deis requisits legals podra determinar 

revocació de l'adjudicació de la beca i podra donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes indegudamer 

sense perjudici d'altres accions que es poguin exercitar de conformitat amb la normativa vigent, als efectes de la 

sol-licitud de beca a la UIB corresponent al programa Amb tu del GOIB, i per aixo signen aquest document. 
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