CONVOCATÒRIA I BASES DE LES AJUDES MUNICIPALS PER A LA
COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ
PRIMÀRIA I ESO.
CURS ESCOLAR 2021/2022
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

NIF

Direcció

Codi Postal 46715

Municipi l’Alqueria de la

Província VALENCIA

Comtessa
Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Num. compte bancari
SOL·LICITA
Em sigui concedida una subvenció per a l'adquisició de l'ajuda municipal per a compra
de material escolar dels següents alumnes/as:
NOM I COGNOMS

CENTRE ESCOLAR

CURS

DOCUMENTACIÓ APORTADA
Fotocòpia del DNI dels pares, tutors, guardadors o acollidors del menor, així com del
mateix menor.
Fotocòpia del Llibre de família, títol de família nombrosa o monoparental, segons el
cas.
Certificat del grau de discapacitat de l'alumne, germans o pares, si és el cas.
Situació d'atur laboral del pare i de la mare, justificada document DARDE del
SERVEF, i acreditació de percepció de prestacions o subsidi, si és el cas.
Declaració d'IRPF de l'exercici 2020. En el cas de que un dels dos progenitors no
realitze la declaració d’IRPF serà necessari document justificatiu de no presentació.
Informe social en cas d'acreditar situacions especials i risc d'exclusió social, si és el
cas.
Factures o tiquets de compra de material escolar o material electrònic.
Certificat del compte bancari

DATA I SIGNATURA
Declara sota jurament no ser beneficiaris d'altres ajuts per a la mateixa finalitat o
objecte i que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social,
així com que compleix els altres requisits per a ser beneficiaris d'una subvenció a càrrec
de les administracions publiques.
En l’Alqueria de la Comtessa, a ____ de __________ de 2022
Signatura: ________________________
AVIS LEGAL
En conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals s'informa el següent:
- Les dades de caràcter personal que s'obtenen de la seva sol·licitud seran
incorporades i tractades de forma confidencial en un fitxer propietat d'aquest
Ajuntament.
- Les dades obtingudes en aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la
seva identitat, per a la realització d'estadístiques internes.
- Vostè tindrà la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades, així
com de sol·licitar, si escau, la seva rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint una
comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la seva identitat,
a aquest Ajuntament.
DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ESTAR AL CORRENT D'OBLIGACIONS
AMB LA SEGURETAT SOCIAL, AMB L’HISENDA PÚBLICA I PER
REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS

____________________________________________________, major d'edat, amb DNI
núm. ___________________, DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que em trobe al corrent del pagament de les meves obligacions amb la Seguretat Social,
amb la Hisenda pública i per reintegrament de subvencions amb qualsevol administració
pública.
Signatura del pare / mare o tutor legal

