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ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD D'AJUDES SOCIALS EMPLEAT/EMPLEADA PÚBLIC

DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

EXPOSE
Que presta serveis en l'àrea de:

SOL·LICITE
L'ajuda social baix indicada (cal fer una sol·licitud per cada ajuda) i acompanya la documentació acreditativa de cada circumstància:
00 Ajuda per nupcialitat (acompanyar: llibre de família / certificat del registre civil / registre de parelles de fet).
01 Ajuda per natalitat o adopció d'un menor (acompanyar: llibre de família / certificat del registre civil / document de la
Generalitat acreditant la guarda permanent) . (1)
02 Ajuda per fill amb alguna classe de diversitat funcional (documentació acreditativa de l'INSS o Generalitat) . (1)
03-A Ajuda per estudis oficials (grau o inferior) , o Idiomes (Escola Oficial d'Idiomes).
03-B Ajuda per estudis oficials (màster).
04-A Ajuda preventiva manteniment de la salut.
04-B Ajudes sanitàries: vista, oïda, altres pròtesis
04-C Ajudes sanitàries dentals
(1) En el supòsit d'ajudes a menors (codi 01 i 02) declare que el menor consta en la meua relació de beneficiaris de la prestació
sanitària.
Nom i cognoms

Edat del menor

Parentiu

D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, la persona sol·licitant es responsabilitzarà de la veracitat dels documents que
presenten, sense perjuí que l'Ajuntament puga demanar la confrontació i comprovació de les còpies aportades per l'interessat, per la
qual cosa podran requerir l'exhibició del document o de la informació original o altres aclariments.

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD

FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

ALTRES DOCUMENTS:

Alzira,

de

de 20
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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

