
SOL·LICITUD  AJUDA  LLIBRES  DE  TEXT,  MATERIAL  ESCOLAR,  MATRICULA,  LLOGUER  I/O
TRANSPORT PER ALS ESTUDIANTS DE BATXILLER, CICLES FORMATIUS I/O UNIVERSITARIS
CURS 

Sol·licitant DNI/NIE/altres

   Actuant en nom i representació (fill/a, sols en cas que siga menor d’edat) 

Nom i cognoms DNI / NIE / altres

Dades per a notificacions 

Adreça

Municipi Província CP

Tel. fixe Tel. mòbil Fax

Adreça electrònica

Rebut de 
notificacions

    Correu electrònic    Domicili
               

Exposa
Que es coneixen i accepten les bases de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text, material escolar, matricula, lloguer
i/o transport, dirigits a alumnes de la localitat que cursen Batxiller, Cicles Formatius i/o Universitat. 

Declara
- Que reunix els requisits per a ser beneficiari/a de l’ajuda, no es troba incurs/a en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre,  General  de subvencions, està al  corrent  del  pagament  de les obligacions tributàries  i amb la Seguretat Social,  segons les
disposicions vigents i autoritza a l’Ajuntament ha obtindre la informació de manera telemàtica, si es necessitara en el procediment.
- Que no ha rebut subvenció d’altres  Entitats públiques o privades. Així  mateix es troba al  corrent  del  pagament  d’obligacions per reintegro de
subvencions .
- Que les ajudes públiques o privades rebudes són:

ENTITAT IMPORT SUBVENCIÓ OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ CURS

- Que em compromet a sotmetre’m a les actuacions fiscalitzadores que puga emprendre, si és el cas, l’Ajuntament. 

 Compte bancari a nom de l’alumnat beneficiari 
* Per al cas de menors d’edat que no tinguen compte bancari, serà el del pare, mare o tutor legal que sol·licita (cessionari/a), per a la qual cosa s’exigix
signar la cessió de cobrament.  

E S

                            

 Per  mitjà  de la firma del  present  document,  el/la   BENEFICIARI/A cedix  el  seu dret  de cobrament  de  l’esmentada subvenció a favor  del
CESSIONARI/ÀRIA qui ho accepta.

Nom DNI/NIE/altres

Signat                                                                                                        Signat
L’alumnat beneficiari,                                                                                 El/la cessionari/ària

1.  La cessió del dret de cobrament pel beneficiari al cessionari no afecta el conjunt d’obligacions que el beneficiari assumix com a conseqüència de 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES



la subvenció concedida o que poguera concedir-se, en particular, les de justificació de subvenció, de tal forma que les facultats de l’òrgan competent 
sobre revocació, modificació o revisió de l’acord de concessió o, si és el cas, reintegrament, romandran intactes, podent dirigir-se contra el beneficiari
cedent.

Sol·licita  
Se li concedisca l’ajuda de llibres de text, material escolar,matricula, 
lloguer i/o transport en el curs:

  Cicles Formatius  
      

  Batxiller  

  Universitat

Només a omplir per l’alumnat de 1r de Batxiller  o 1r. de Cicles Formatius 
Grau Mitjà

  Declara que al finalitzar 4t d’ESO va entregar els llibres al programa  
Xarxa llibres. 

  Declara que el centre on va cursar 4t d’ESO no estava adscrit al 
programa Xarxa llibres.

    Desitge rebre informació en relació a la petició

Documents que s’adjunten

  Documentació acreditativa d’estar matriculat/da en el curs pel  qual sol·licita la
subvenció. S’eximeix d’aportar este document, en el cas que estiguen matriculats en
l’ IES Almussafes, per tant:
Deu marcar   que autoritze a l’Ajuntament, a la consulta de les meues dades de l’
IES Almussafes. 

  Factura conforme a la legislació vigent, detall de llibres de text, material escolar
i/o transport i  justificant de pagament 

  Altres que consten en les bases, si és el cas.

 Almussafes, ____________________
(firma)

En relació amb la sol·licitud presentada, es procedix per aquesta Alcaldia, en compliment d’allò disposat a l’article 21 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a informar-li que:
1.      El termini màxim normativament establit per la resolució i notificació d’allò sol.licitat serà segons el que corresponga en funció del procediment
que es tracte, i en tot cas, en el règim general és de 6 mesos, comptats  des de la  data en què la  seva sol.licitud ha tingut entrada en el Registre
General d’aquest Ajuntament.
2.      Transcorregut dit termini sense haver-se notificat resolució expressa per l’òrgan competent d’aquest Ajuntament, tindrà els efectes previstos en
l’art. 24 de la Llei 39/2015 citada anteriorment, sense prejudici dels que s’estableixen en les normes internes municipals.

Les dades de caràcter personal seran tractats, en qualitat de responsable, per l'Ajuntament d'Almussafes, amb la finalitat de gestionar les sol·licituds
d'ajuda i, en el seu cas, dur a terme la valoració o baremació de la concurrència de requisits, la publicació en diari o butlletí oficial i/o, en el seu cas,
espais, físics o electrònics, institucionals, així com el control i fiscalització de les ajudes o subvencions. El tractament de les dades està legitimat amb
base al compliment de obligació legal de l'Ajuntament [Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es
regula la Base de dades Nacional de Subvencions i  la publicitat de les subvencions i  altres ajudes públiques. Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions], així com el tractament és necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a l'Ajuntament.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles
responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En el seu cas, les dades podran ser conservats amb finalitats d'arxiu d'interés
públic, investigació històrica o fins estadístics. 
Les dades poden ser cedits o comunicats a altres òrgans de l'Administració europea, estatal, autonòmica o local, en funció de la mena d'ajuda o
subvenció sol·licitada, així com en els supòsits previstos, segons Llei. 

Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, oposició, presentant un escrit en el Registre d'Entrada,
electrònic o presencial, de l'Ajuntament. En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o,
en cas d'enviament postal o electrònic, acompanyar la còpia del DNI, Passaport, NIE o document identificatiu equivalent. En cas que actuara
mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d'aquest. Així
mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació, en primer lloc, davant el
nostre Delegat de Protecció de  dades dpd@almussafes.org o, en el seu cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es

mailto:Dadesdpd@almussafes.org
http://www.aepd.es/
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