AJUTS SUPORT A L’ESCOLARITAT CURS 2017-2018

DADES PERSONALS SOL·LICITANT
COGNOMS i NOM

DNI

ADREÇA

TELÈFON

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
Vull rebre notificacions electròniques

SÍ

En cas afirmatiu indiqueu l'adreça de correu:

DADES ALUMNE/A BENEFICIARI/A
COGNOMS i NOM

CURS

DNI

ESCOLA

TIPUS AJUT
Llibres i material.

Sortides Primària/Secundària

1x1

Recursos Pedagògics IES

VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD (A OMPLIR PER L’ENS)
TOTAL PUNTUACIÓ

MODALITAT D’AJUT ASSIGNAT

RECURS ASSIGNAT

SI

A

B

NO

C

Declaro que les dades exposades són certes i adjunto la documentació que ho acredita. Així mateix estic
assabentat/da que la falsedat o l’ocultació de dades podria ser motiu de cancel·lació o deixar sense efecte
la meva sol·licitud o l’atorgament del ajut, sens perjudici que es puguin emprendre les accions legals
procedents.
SIGNATURA I DATA:

VILADECAVALLS,

de

del 2017

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter Personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer
Expedients i Procediments Municipals, del que és responsable l'Ajuntament de Viladecavalls i seran objecte de tractament per gestionar els expedients de sol·licitud de bonificacions fiscals amb les finalitats
administratives i legals corresponents, en l'àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques púbiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu oac@viladecavalls.cat o al correu postal, Ajuntament de Viladecavalls (Antoni Soler i Hospital, 7-9) 08232-Viladecavalls

c/ Antoni Soler i Hospital 7-9 (08232) Viladecavalls Tel.93 788 71 41 Fax 93 789 20 79
viladecavalls@viladecavalls.cat www.viladecavalls.cat
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER EFECTUAR EL TRÀMIT.
Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16
anys:












Els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos immediatament anteriors a la
present sol·licitud.
En cas de trobar-se a l’atur, certificat del SEPE ( antic INEM) amb els períodes d’inscripció i
de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia percebuda en els tres mesos
immediatament anteriors a la present sol·licitud. Es pot sol·licitar a través de www.sepe.es i
trucant al telèfon 901 119 999.
Sentencia de separació/divorci i conveni regulador ( degudament segellat per Jutjats). En
cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació
acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments. Si no es porta aquest document, es
comptarà la pensió com un ingrés més.
Pensionistes: certificat de pensió de l’any 2017.
Justificant de qualsevol altre tipus d’ingrés.
Autònoms o empresaris: la última declaració de l’IRPF (Exercici 2016)
En cas de no poder acreditar cap de les anteriors circumstàncies, declaració jurada
d’ingressos.
El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge de residència de l’alumne, o
declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no es pot justificar
documentalment.
Informe de vida laboral actualitzat a 2017.

Dades familiars:







Original Llibre de família
Original Carnet de família nombrosa i monoparental vigent.
DNI, NIE o passaport del sol·licitant i de les persones d’edat igual o major de 16 anys que
conviuen en la unitat familiar.
En cas de representació legal o acolliment de l’alumne, documentació acreditativa d’aquest fet.
En cas de discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat familiar,
certificat de disminució emès pel CAD, o la resolució del grau de dependència.
En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres
documents que ho acreditin.
NOTIFICACIÓ ELECTRÓNICA

(Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l´Ajuntament
i la ciutadania. Per tal de poder agilitzar la notificació electrònica necessitem l’autorització de la persona interessada.
Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud, tot indicant que voleu rebre la notificació
electrònica, i caldrà que ens faciliteu la vostra adreça de correu electrònic i el vostre número de telèfon mòbil.
Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si
transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per
notificat.
Podeu revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment, mitjançant la presentació d’una sol·licitud a
tal efecte en el registre de l’ajuntament.

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter Personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer
Expedients i Procediments Municipals, del que és responsable l'Ajuntament de Viladecavalls i seran objecte de tractament per gestionar els expedients de sol·licitud de bonificacions fiscals amb les finalitats
administratives i legals corresponents, en l'àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques púbiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu
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