ANNEX I - SOLꞏLICITUD D'AJUDA PER A L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESCOLAR
DADES DE L’ALUMNAT (Haurà necessàriament de figurar en el padró municipal en la data de publicació de les bases)
COGNOM I NOM
NIA
DATA DE NAIXEMENT

MEMBRE DE FAMÍLIA NOMBROSA
(caldrà adjuntar títol que ho acredite)

DOMICILI

TELÈFON (imprescindible)

46960 - ALDAIA

SOLꞏLICITANT
COGNOMS I NOM DE LA MARE, PARE, TUTOR O TUTORA

DNI

DADES ESCOLARS
CENTRE EDUCATIU
CURS EN EL QUAL ES MATRICULARÀ ENGUANY
1r

2n

INFANTIL

3r

4t

PRIMÀRIA

PFCB

FP BÀSICA

5è

SECUNDÀRIA
CICLE MITJÀ

6è
BATXILLER

CICLE SUPERIOR

ED. ESPECIAL

DADES BANCÀRIES (ON INGRESSAR L’AJUDA) – LA PERSONA TITULAR DEL COMPTE HAURÀ DE SER NECESSARIAMENT LA O EL SOLꞏLICITANT DE
L’AJUDA
ENTITAT:
NÚMERO DE COMPTE (IBAN) –

ES
LA PERSONA SOLꞏLICITANT DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT:
I.- Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries estatals, autonòmiques i amb l’Ajuntament d’Aldaia o la Seguretat Social, imposades
per les disposicions vigents.
II.- Que no es troba en cap dels supòsits arreplegats en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ni te pendent de justificar
subvencions anteriors concedides per l’Ajuntament d’Aldaia el termini del qual de justificació haguera finalitzat.
III.- Que accepta les Bases de la present convocatòria de "SOLꞏLICITUD D'AJUDA PER A L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESCOLAR" i es compromet al seu compliment.
IV.- Que la persona solꞏlicitant/beneficiaria de l’ajuda (marcar amb una X el que procedisca):
NO ha rebut ni solꞏlicitat cap altra Subvenció o Ajuda pública o privada per a la mateixa finalitat. (XARXA LLIBRES)
SI ha rebut o solꞏlicitat ajudes públiques o privades per a la mateixa finalitat (XARXA LLIBRES), sent l’import total rebut de
EUROS
I AUTORITZA a l'Ajuntament d'Aldaia a recaptar per mitjans telemàtics els certificats corresponents a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, als serveis
corresponents de l'Administració autonòmica i a la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com a l'Agència Tributària Municipal a l'efecte de realitzar les
comprovacions oportunes.
La persona solꞏlicitant AUTORITZA a l’ajuntament d’Aldaia a recavar del seu centre d’estudis les dades suficients per a comprovar la matrícula de l’alumne o
l’alumna.

Aldaia,

de/d’

de
Signatura de la persona solꞏlicitant

SR ALCALDE/PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALDAIA
Les dades personals recollides seran incorporades i tractades en el sistema informàtic de l'Ajuntament d'Aldaia i podran ser cedides de conformitat amb
la Llei, i pot l'interessat/a exercir davant d'aquest els drets d'accés, rectificació, cancelꞏlació i oposició. Tot açò s'informa en compliment de l'article 5 de
la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal.

