ANNEX I
SOL·LICITUD D’AJUDES MUNICIPALS PER A LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR A ALUMNES D’EDUCACIÓ
INFANTIL DE PRIMER CICLE, EDUCACIÓ INFANTIL DE 3 A 5 ANYS I D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER AL CURS
ESCOLAR 2021-2022
DADES PERSONALS
Nom i cognoms de l’alumne/a: ____________________________________________________________________
Data de naixement: _________________
Nom i cognoms de la mare: ______________________________________________________________________
Nom i cognoms del pare: ________________________________________________________________________
E-mail (a efectes de notificacions): ________________________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________________________________________
Tlf.: ____________________________________
IBAN del compte del sol·licitant __________________________________________________

DADES ACADÈMIQUES
Centre on està matriculat: ______________________________________
Curs: Educació Infantil de Primer Cicle



Educació Infantil

3 anys

4 anys

5 anys

Educació Primària

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5é curs

6é curs

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

 Fotocòpia del DNI, NIE, o passaport del pare, mare o tutor/a.
 Fotocòpia del llibre de família on figuren el sol·licitant i l’alumne, o document que acredite la tutoria.
 Certificat de matrícula expedit pel centro escolar.
 Certificat individual del centre escolar d’haver abonat el material curricular junt amb la factura/es global/s de
l’empresa proveïdora.

 Fotocòpia de factura/es de llibres o material escolar a nom de l’alumne/a, pare, mare o tutor/a.
 Fotocòpia de “Dictamen d’Escolarització”.

DECLARE:
1º. Que accepte les bases de la convocatòria per a les que sol·licite l’ajuda.
2º. Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s’ajusten a la realitat
3º. Que  No s’han obtés subvencions per a la mateixa finalitat.
 S’han obtés subvencions per a la mateixa finalitat, per una quantia de ______ Euros.
4º. Que me compromet a comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajudes o ingressos que
financen les activitats subvencionades, a autoritzar les actuacions de comprovació i control financer,
aportant quanta informació me siga requerida i en general, complir les condicions i obligacions de la
subvenció que me correspon com a beneficiari de la mateixa segons les bases de la convocatòria que
regeixen la seua concessió.
5º. Que no em trobe incurs en cap de les circumstàncies a les que es refereix l’article 13 de la Llei General de
Subvencions que impedisquen obtenir la condició de beneficiari de subvencions.
6º. Que em trobe al corrent de les meues obligacions tributàries i de la Segureta Social, així como de les meues
obligacions tributàries amb l’Ajuntament de La Romana i SUMA Gestió Tributària en el moment de
finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’ajuda.
7º. Que quede assabentat de que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o
reintegrament de l’ajuda.
En La Romana a _____ de _________________ de 2021

En/Na: _________________________________ (pare/mare/tutor legal)
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE DEL
TRACTAMENT
FINALITAT DEL
TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ DEL
TRACTAMENT

DESTINATARIS

Excm. Ajuntament de la Romana

Recepció, tramitació i gestió d'expedients i actuacions administratives derivats d'aquests.
L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a una fi
específica, article 6.1.a) RGPD.
El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part, article 6.1.b)
RGPD.
No estan previstes cessions de dades, excepte les previstes a altres Administracions Públiques
d'acord amb la Llei 39/2015.
No estan previstes transferències internacionals de dades.

DRETS

Té dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar, oposar-se i sol·licitar la portabilitat de les seues dades.
Així mateix, quan l'interessat així ho considere, té dret a posar una reclamació davant l'Autoritat de
Control (AEPD).



Declare haver sigut informat que aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en aquesta instància i
en la documentació que l'acompanya per a la tramitació i gestió d'expedients administratius.



Consent expressament el tractament de les meues dades personals per a les finalitats abans esmentades.

* Si desitja obtindre informació addicional sobre la protecció de dades (2a capa) pot sol·licitar-la a l'Ajuntament.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LA ROMANA (ALACANT)

