Segell de registre

ANNEX I - PETICIÓ D'AJUDA "XEC BEBÉ" CAMPANYA 20
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (Pare, mare o tutor/a)
La persona sol·licitant serà el pare, mare o tutor/a legal del alumne/a i haurà ser qui arreplegue l'ajuda/les ajudes sol·licitada/es en el cas que li
siga concedida. Si la persona sol·licitant no poguera anar el dia de l'entrega de les ajudes, la persona que ho arreplegue haurà de portar una
autorització firmada pel sol·licitant i acreditar l'identitat mostrant el DNI.
NOM I COGNOMS

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

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS

C.P.

PROVINCIA

MUNICIPI

EN QUALITAT DE

TELÈFONS

DADES DE L'ATRA PERSONA PROGENITORA, CÒNJUGE, PARELLA DE CONVIVÈNCIA O TUTORA
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 d'Ajuda "Xec Bebé" de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
SOL·LICITA: Li siga/en concedida/es la/es següent/s ajuda/es que a continuació es relacionen:
DADES PERSONALS DEL XIQUET O XIQUETA
1
2
3

NOM

COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

NOM

COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

NOM

COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

Segons al que es disposa en les Bases Reguladores de la Convocatòria de l'Ajuda "Xec Bebé" de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria
Declara responsablement:
:: Que compleix amb els requisits de la convocatòria,
:: Que no està incurs en cap dels supòsits regulats en l'article 13 de Llei General de subvencions,
:: Que es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social,
:: Que no ha sol·licitat ni obtingut cap altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol administracions o
ens públics o privats, nacionals, de la unió europea o d'organismes internacionals que resulte incompatible amb la present ajuda.

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.

En cas d'oposar-se, haurà d'aportar tots els documents acreditatius sol·licitats.
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. La persona 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, les persones interessades 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
Sol·licitud d'ajudes conforme model específic de la present convocatòria on, a més conste l'autorització de l'altre
progenitor/a, adoptant o acollidor/a com a membre de la unitat familiar. Només pot haver-hi una
sol·licitud per unitat familiar.
Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del/la sol·licitant, que haurà de ser progenitor, cònjuge, parella de convivència, o
tutor/a legal.
Tots els fulls registrats del llibre de família o certificats de matrimoni i/o naixement fills/as o adopció, o alta en el
registre de parelles de fet..
Declaració responsable (marcant la casella corresponent en la sol·licitud).

DOCUMENTACIÓ AMB CARÀCTER ESPECÍFIC
Resolució de l'Administració Autonòmica concedint l'acolliment familiar del/la menor.
Sentència o demanda de separació, divorci, nul·litat, conveni regulador o altres documents oficials que acrediten la situació de la unitat
familiar actual.
Demanda o resolució de separació o divorci, o de mesures civils en relació a fills extramatrimonials.
En cas de custòdia compartida, renúncia expressa d'un progenitor a favor de l'altre.

