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IMPRIMIR FORMULARIO
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BORRAR FORMULARIO

SOL·LICITUD AJUDA MATERIAL ESCOLAR 2n CICLE EDUCACIÓ INFANTIL

DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

Data de naixement

En representació de

DNI/CIF

Data de naixement

Domicili

Localitat

Correu electrònic

Fax

C. Postal
Tel.

DADES PERSONALS (*)

Tel. mòbil

Nom i cognoms

DNI/CIF

Data de naixement

En representació de

DNI/CIF

Data de naixement

Domicili

Localitat

Correu electrònic

Fax

C. Postal
Tel.

Tel. mòbil

EXPOSE
- Que assabentat/da de les Bases reguladores de la concessió d’ajudes per el material escolar de l'alumnat d'Alzira matriculat en 2n
cicle d'Educació Infantil, manifeste la intenció d’acollir-me a la dita convocatòria. - Que aporte la documentació exigida en la clàusula
sisena de les referides bases. - Que manifieste conéixer i acceptar la resta de condicions i accepte la resta de condiciones establides
en les dites bases de la convocatòria.
DECLARE QUE ELS PARES O TUTORS LEGALS:
- No ens trobem incursos en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiaris de subvencions públiques de les previstes en
l'article 13 de la Llei General de Subvencions. - Que ens trobem al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Que em/ens compromet/em a comunicar a l'Ajuntament d'Alzira qualsevol modificació de les circumstàncies que hagen sigut tingudes
en compte per a l'atorgament de la subvenció.
- Estic/em empadronat/da/ts a Alzira, en el moment de la convocatòria de les ajudes.
No he sol·licitat cap altra ajuda per a l’activitat.
Sí que he sol·licitat una ajuda per a l'activitat. He rebut la quantitat de/d'
euros.
Per a la tramitació sol·licitada és necessària l’aportació/realització de les següents gestions, amb la finalitat de comprovar el
compliment adequat de totes les condicions necessàries que s’exigixen en el present procediment: Comprovació amb l’AEAT i la
TGSS d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. D’acord amb el que establix l’article
28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si no manifesta cap
oposició expressa, entenem que l’interessat ha autoritzat a este Ajuntament perquè siga este el que pels seus propis mitjans
electrònics duga a terme la consulta necessària davant de l’Administració pública que siga procedent. En cas de denegar tal
autorització, l’interessat haurà d’aportar electrònicament o presencialment els certificats requerits i fer-ho constar expressament en els
termes establits en la casella següent:
Denegue expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament d’Alzira obtinga de forma directa estes dades.

SOL·LICITE

La concessió d'una ajuda per al material escolar de 2n cicle d'Educació Infantil.
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(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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SOL·LICITUD AJUDA MATERIAL ESCOLAR 2n CICLE EDUCACIÓ INFANTIL
FIRMA DELS PARES O TUTORS LEGALS

Alzira,

de

de 20

AUTORITZACIÓ SOL·LICITUD RENDA VIA TELEMÀTICA
Justificació dels ingressos personals i familiars: als efectes d’estes ajudes, s’entendrà per renda familiar la suma de les rendes de
l’exercici 20___ de tots els membres de la unitat familiar* que obtinguen qualsevol mena d’ingressos (base imposable general més
base imposable de l’estalvi).
El Departament d’Educació sol·licitarà via telemàtica les dades econòmiques a l'AEAT. Per este motiu, el/la sol·licitant i la resta de la
unitat familiar ha de signar la presenta autorització expressa.
Parentiu

NIF / NIE

Cognoms i Nom

Data de
naixement

Firma

* Es considera unitat familiar la que està formada pel pare i la mare, el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció del menor, si
és el cas, l’alumne per al qual se sol·licita l’ajuda, els germans i germanes menors de 26 anys o majors de la dita edat quan es tracte de persones
amb discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33 % que convisquen en el mateix domicili i sempre que no perceben cap tipus
d’ingressos. La justificació documental dels membres de la unitat familiar s’efectuarà per mitjà de la presentació de la còpia compulsada del llibre de
família.
En cas de separació o divorci dels pares, no es considerarà membre computable el pare o la mare que no visca en el mateix domicili que l’alumne
objecte de l’ajuda.
No obstant això, i açò s’aplicarà també en relació amb la viudetatdel pare o de la mare, sí que tindrà la consideració de membre computable, si és el
cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, encara que no estiga legalitzada la seua situació com a parella de fet, la renda de la qual
s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili on estiga empadronat l’alumne;
per a això, haurà de presentar acord o resolució per la qual s’establix el règim de custòdia compartida i certificat d’empadronament.
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(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

