Segell de registre

ANNEX I - PETICIÓ D'AJUDES ESCOLARS CURS 20

/ 20

DADES DEL SOL·LICITANT (Pare, mare o tutor/a)
La persona sol·licitant a més de ser pare, mare o tutor/a legal haurà ser la persona que arreplegue l'ajuda/les ajudes
sol·licitada/es en el cas que li siga concedida, o si no ho fóra, la persona que ho arreplegue haurà de portar una autorització de
la persona que realitza la sol·licitud junt amb el seu propi DNI.
NOM I COGNOMS

D.N.I. o N.I.E.

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS

C.P.

PROVINCIA

MUNICIPI

EN QUALITAT DE

TELÈFONS

EXPOSA: Que vista la convocatòria de les ajudes de Llibres de text, Menjador escolar i Xec escolar.
SOL·LICITA: Li siga/en concedida/es la/es següent/s ajuda/es que a continuació es relacionen:
DADES PERSONALS DE L'ALUMNE
NOM

1

4

DATA DE NAIXEMENT

Menjador (Infantil y
Primària, no ESO)
Xec Escolar (2004-2016)
Llibres (Infantil)

COL·LEGI / CENTRE EN EL QUE ESTUDIA

CURS QUE VA A REALITZAR

COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

Menjador (Infantil y
Primària, no ESO)
Xec Escolar (2004-2016)
Llibres (Infantil)

COL·LEGI / CENTRE EN EL QUE ESTUDIA

NOM

Xec Escolar (2004-2016)
Llibres (Infantil)

CURS QUE VA A REALITZAR

COGNOMS

NOM

3

DATA DE NAIXEMENT

COL·LEGI / CENTRE EN EL QUE ESTUDIA

NOM

2

SOL·LICITUD

COGNOMS

CURS QUE VA A REALITZAR

COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

Menjador (Infantil y
Primària, no ESO)
Xec Escolar (2004-2016)
Llibres (Infantil)

COL·LEGI / CENTRE EN EL QUE ESTUDIA

CURS QUE VA A REALITZAR

Menjador (Infantil y
Primària, no ESO)

D’acord amb el que disposa les Bases Reguladores de la Convocatòria d’Ajudes Escolars de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria
per a sufragar gastos de llibres de text, menjador escolar i xec escolar.
Declara responsablement:
:: Que no es troba comprés en cap dels supòsits de prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions
sol·licitades davant de l’Ajuntament de Riba-roja del Túria d’acord amb el que disposa l’article 13, apartat 2 i 3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
:: Que es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
MARQUE LA SEGÜENT CASELLA QUAN PROCEDISCA
Sí

M'opose que l'Ajuntament de Riba-roja de Túria puga accedir a totes les dades que obrant tant en el seu poder com
en poder d'altres administracions, siguen necessaries per a la tramitació de la present sol·licitud.

Este imprés ha d'estar firmat, indicant nom i cognoms i DNI, per tots els membres de la Unitat Familiar majors de 18 anys en
l'apartat corresponent en el revers d'este formulari.
En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

Firma persona sol·licitant:

L’Excel·lentíssim Ajuntament de Riba-roja de Túria, com a Responsable del tractament de les seues dades, li informa que els mateixos podran
ser utilitzats per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, la legitimació dels quals està basada en l’exercici de
poders públics atorgats a esta Entitat i el consentiment de l’interessat. Se cediran dades, si és el cas, a altres Administracions Públiques i als
encarregats del tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals
que comanda la normativa administrativa. El sol·licitant accepta que les seues dades personals identificatives i els resultats derivats del procés
administratiu siguen publicats en la web municipal durant el termini de temps pertinent. De conformitat amb el que disposen les normatives
vigents en protecció de dades personals, el Reglament (EU) 2016/679 i Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya, els interessats podran
exercitar els seus drets reconeguts del tractament per mitjà d’instància presentada davant del Registre General, adjuntant fotocòpia del DNI o a
través de la seu electrònica (https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/). Més informació: http://www.ribarroja.es/privacitat

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA
Model de sol·licitud.
Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del/la sol·licitant, que haurà de ser progenitor, cònjuge, parella de convivència, o
tutor/a legal.

ACREDITACIÓ DE CIRCUMSTÀNCIES SOCIOFAMILIARS
En cas d'Orfandat absoluta: s'acreditarà mitjançant la presentació de la fotocòpia compulsada del llibre de família o
certificat del Registre Civil.
En cas de la circumstància “família monoparental”: aportació, segons corresponga, del certificat de família
monoparental de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, o del llibre de família actualitzat, o certificat de
defunció en cas de viduïtat, o sentència judicial ferma de separació o divorci.
En cas de discapacitat de la/l'alumna/e o de qualsevol altre membre de la unitat familiar: la qualificació
oficial de discapacitat superior al 33% expedida per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Per a aquest criteri
computaran totes i cadascuna de les discapacitats reconegudes en la unitat familiar o nucli de convivència.
En cas de condició de família nombrosa: fotocòpia compulsada del títol o carnet de família nombrosa en vigor.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA AJUDA MENJADOR
Sol·licitud d'ajudes per a la concessió de la subvenció de menjador de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport per al curs escolar corresponnent a la present sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE BENEFICIARI DIRECTE
En cas de Violència de gènere: Fotocòpia compulsada de la sentència judicial en la què conste l’existència d’una
ordre d’allunyament en vigor respecte de qui fa la sol·licitud, en tot cas amb data anterior a la finalització del termini
d’esmena.
En cas d'Acolliment Familiar: Fotocòpia compulsada de la resolució de Conselleria de Benestar Social de
l’acolliment familiar d’algun menor per la unitat familiar. En cas d’acolliments de fet, informe de Benestar Social que
acredite aquesta situació.
En cas de matrícula en un centre específic d’educació especial: Certificat expedit pel centre que justifique la
seua matrícula en un centre específic d’educació especial.

AUTORITZACIÓ CONSULTA RENDA MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR MAJORS DE 18 ANYS
(indicar nom, cognoms, DNI i signatura)

