SOL·LICITUD D'AJUT PER LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR
Dades persona sol·licitant (pare / mare / tutor/a)
Nom i cognoms
DNI
Domicili
Telèfon
Email

Dades dels alumnes pels quals es sol·licita l'ajut
Alumne 1
Nom i cognoms
DNI
Centre estudis
Curs

Alumne 2
Nom i cognoms
DNI
Centre estudis
Curs

Alumne 3
Nom i cognoms
DNI
Centre estudis
Curs

Alumne 4
Nom i cognoms
DNI
Centre estudis
Curs

Alumne 5
Nom i cognoms
DNI
Centre estudis
Curs

Membres de la unitat familiar de convivència
Parentiu amb
l'alumne/a/es

DNI

Nom i cognoms

Situació
laboral

Grau de
discapacitat

Documentació aportada (marqueu amb una X)
DNI/NIE o passaport del sol·licitant (original)
Certificat de convivència (original)
Llibre de família o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar i les dates de
naixement (original)
Conveni o sentència divorci (original)
Declaració de renda dels membres de la unitat familiar que obtinguen ingressos. En cas contrari,
certificat de l’Agència Tributaria de no haver presentat la declaració de la renda (originals)
Certificat de vida laboral
Justificant ingressos dels últims 12 mesos. En cas de trobar-se a l’atur certificat del SOC. (originals)
Certificat de la resolució de la discapacitat, amb el reconeixement d’un grau de discapacitat superior
al 33%. (original)
Document acreditatiu de Representant legal (original)
Despeses de lloguer o hipoteca (darrer rebut original )
Documentació complementària:

Declarem estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, al corrent de
pagament del servei, i autoritzem a l'ajuntament a comprovar les dades presentades així com les
d’empadronament dels membres de la unitat familiar.
La persona sotasignant declara sota la seva responsabilitat que les dades incorporades en aquesta
sol·licitud i els documents aportats s’ajusten a la realitat i està obligada a comunicar a l’Ajuntament
l’obtenció d’altres ajuts destinats a finançar l’adquisició de llibres de text i/o material escolar.
El no compliment d’aquesta obligació pot comportar la denegació o anul·lació de l’ajut.
Signatura

Piera, a _____de/d'_______________ de 20__

La notificació es realitzarà per publicació en la seu electrònica de l’Ajuntament de Piera d’acord amb allò previst en l’article 45.1.b de la llei 39/2015, d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Avís Legal: 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 Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l'Ajuntament de Piera i seran objecte de
tractament per gestionar, controlar i garantir l’anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres
administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions no seran cedides a persones físiques i jurídiques publiques 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 electrònic e-seu@ajpiera.cat
o al correu postal Ajuntament de Piera, c/ de la Plaça, 16-18 08784- Piera.

