SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR
SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2021/2022
A. DADES DELS PROGENITORS O TUTORS (*)
Nom i cognoms
Progenitor/a o tutor/a 1
DNI / NIF / NIE
Nom i cognoms
Progenitor/a o Tutor/a 2
DNI / NIF / NIE
Domicili
Bústia
Urbanització
Nombre de fills o filles menors de 26 anys

Apartat de Correus
Telèfon

B. DADES DE L’ALUMNE/A (*)
Exposa que és pare/mare/tutor o tutora legal de l’alumne/a:
Nom
Cognoms
Data de naixement
Nivell del curs 2021/2022
Centre escolar

C. SOL·LICITA
Sol·licita la concessió de la subvenció que ha convocat l’Ajuntament per a adquirir llibres i material escolar per al seu fill
o la seua filla. A aquest efecte, adjunta la següent documentació:
Document justificatiu de les despeses en llibres i/o material escolar per al curs 2021/2022 expedit a nom del
pare, mare o tutor/a, en el qual apareix el nom de l’alumne o alumna.
Fotocòpia de la declaració de la renda de l’exercici 2020 de tots els membres de la unitat familiar o el consentiment firmat per tots els membres perquè l’Ajuntament puga consultar-la amb aquestes finalitats (revers de la sol·licitud).
Fotocòpia del llibre de família complet.
Document que acredite la guàrdia i custòdia en cas de separació o divorci dels pares.
Certificat del centre escolar en cas de no estampar el segell.
A l’efecte de la següent sol·licitud, DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT:
 SÍ  NO Haver incorregut en cap dels supòsits a què es refereix l’article 13 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre,
general de subvencions.
 Sí  NO Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries, tant estatals com locals, i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents.

D. DADES IBAN
Als efectes de la subvenció sol·licitada, el número de compte bancari per a fer-ne l’ingrés és:
Titular del número de compte:_______________________________________________________________________
IBAN

ENTITAT

SUCURSAL

DC

NÚMERO DE COMPTE

SEGELL CENTRE ESCOLAR
(Ho ha de complimentar el centre)

La Pobla de Vallbona, ____ de ____________________ de 2021

Signatura dels progenitors o tutors legals
ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA

E. AUTORITZACIÓ PER A OBTINDRE DOCUMENTACIÓ CEDIDA PER ALTRES
ADMINISTRACIONS O ORGANISMES PÚBLICS
La Pobla de Vallbona, _______ de ___________________ de 2021
Les persones que signen aquest escrit autoritzen l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona a obtindre la informació estrictament necessària per a comprovar la concurrència els criteris i requisits per a la tramitació de la sol·licitud de
SUBVENCIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR CURS 2021/2022
La informació que es requereix és la que apareix en les bases de dades de l’Agència Tributària (AEAT) i en la
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
La informació que s’obté a través d’aquest consentiment explícit només s’utilitzarà en l’expedient administratiu que
es tramita com a resultat d’aquesta sol·licitud. En tot cas, a l’hora de tractar-la, l’Ajuntament estarà subjecte al que
disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i a la resta de normativa bàsica que
calga aplicar per a fer-ne la resolució.
L’autorització que concedeix cada firmant es podrà revocar en qualsevol moment a través d’un escrit dirigit a
l’Ajuntament.
Cognoms i Nom (pare/tutor):

NIF

Signatura

Cognoms i Nom (mare/tutora):

Signatura
NIF
Cognoms i Nom (Fills o filles majors de 16 anys i menors de 26):

Signatura
NIF
Cognoms i Nom (Fills o filles majors de 16 anys i menors de 26):

Signatura
NIF

F. ADVERTÈNCIA LEGAL
(*) L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona tractarà les dades que heu facilitat com a responsable de tractament amb la finalitat
de gestionar la sol·licitud manifestada en aquest document, dins del procediment administratiu corresponent.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l’exercici dels poders públics o competènc ies
conferits o, si escau, la necessitat de compliment d’una missió realitzada en interés públic.
Les dades es conservaran mentre que l’expedient administratiu estiga vigent o, si escau, durant el temps de resolució d’un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant això, les dades es podran conservar, si s’escau, amb finalitats
d’investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.
Les dades no se cediran a tercers llevat que es comuniquen a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o
obligatori cedir-les per a poder gestionar-ne la sol·licitud, en els supòsits previstos segons la Llei.
Podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o, si escau, oposició. A tots aquests efectes, haureu de presentar un escrit en el registre d’entrada de l’Ajuntament (Av. Colom 93, 46185 La Pobla de Vallbona, València) o, si escau, a
la nostra delegació de protecció de dades dpd@lapobladevallbona.es.
En l’escrit haureu d’especificar quins d’aquests drets sol·liciteu que siguen satisfets i, al vostre torn, haureu de mostrar-hi o, en
cas d’enviament postal, acompanyar-hi la fotocòpia del DNI o el document identificatiu equivalent. En cas d’actuar per mitjà de
representació, legal o voluntària, també hi haureu d’aportar el document que n’acredite la representació i el document identificatiu corresponent.
Per tant, en cas que considereu que s’ha vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

