SOL.LICITUD D'AJUT PER A LLIBRES DE TEXT i MATERIAL ESCOLAR
* OMPLIU LA SOL.LICITUD AMB LLETRA MAJÚSCULA
* SI L'AJUT SE SOL.LICITA PER A MÉS D'UN FILL/A, OMPLIU UN IMPRÈS PER CADASCUN
* CONSULTEU LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA A www.calonge.cat
DADES DEL SOL.LICITANT (Pare, mare, tutor/a de l'alumne per al qual se sol.licita l'ajut)
Nom

Cognoms

Domicili
Localitat

Calonge

St Antoni

Telèfons

Adreça electrònica

DADES DE L'ALUMNE BENEFICIARI
NOM

COGNOMS

CURS

ESCOLA

DADES DE LA UNITAT FAMILIAR (membres de la família que resideixen al domicili familiar)
En aquest apartat s'hi han de fer constar els membres de la unitat familiar que convisquin en el domicili familiar:
. Pare, mare o tutor/a que conviuen amb els alumnes per als quals se sol.licita l'ajut. En cas de separació o divorci, el nou cònjuge o persona unida per anàloga
relació amb el pare o la mare
. Els germans solters menors de 25 anys o de més edat si tenen una discapacitat física, psíquica o sensorial
. Ascendents dels pare i de la mare

Parentiu

Nacionalitat

DNI/NIE

Nom i cognoms

data de naixement

Estat civil1

Situació laboral

2

Pare
Mare

Nombre total d'integrants de la unitat familiar
1. Estat civil. Indique: solter/a, casat/da, vidu/vídua, divorciat/da // 2. Situació laboral. Indiqueu: actiu, estudiant, atur, invalidesa, jubilat, tasques de la llar

Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament autoritzat de caràcter confidencional, en un fitxer creat per l’Ajuntament de Calonge, de conformitat amb els termes establerts amb la Llei Orgànica 15/1999 de
protecició de dades de caràcter personal, en la finalitat dels ajuts de llibres de text i material escolar

DECLARACIÓ D'ALTRES AJUTS REBUTS PEL MATEIX CONCEPTE
ENTITAT ADJUDICATÀRIA

Beneficiari

Import

Data de concessió

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA
En tots els casos:
Fotocòpia DNI/NIE dels membres computables de la unitat familiar
Fotocòpia del llibre de família on hi consta el menor per al qual se sol.licita l'ajut
Si es perceben rendes del treball a compte d'altre:
Còpia darrera declaració de renda de les persones físiques de tots els membres computables de la unitat familiar que es trobin en aquest supòsit
Si es perceben ingressos no contributius:
Vida laboral actualitzada, emesa per la Seguretat Social
Persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'oficina de Treball de la Generalitat on consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia
Beneficiaris PIRMI: certificat acreditatiu del darrer exercici
Pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia corresponent al darrer exercici
Altres: ESPECIFICAR __________________________________________________________________________________________________________
Si s'han obtingut ingressos i no presentat la declaració de la renda:
Certificat d'imputacions íntegres d'IRPF emès per l'agència tributària i les 3 últimes nòmines
IMPORTS SATIFETS PER SOCIALITZACIÓ LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR (a omplir per l'Àrea d'Ensenyament)
Nom alumne

Cognoms

Quota material

Quota socialització

Total

Deute pendent

DADES BANCÀRIES
NOM TITULAR

IBAN

NÚM. CTE.

En/Na _________________________________________________________, amb DNI núm ________________________, com a pare/mare/tutor del nen/a ____________________________________________
DECLARO:
1. Que autoritzo l'Ajuntament de Calonge a comprovar els imports dels ajuts percebuts per llibres de text i material escolar amb les entitats adjudicatàries
2. Que autoritzo l'Ajuntament de Calonge a sol.licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar
3. Que autoritzo l'Ajuntament de Calonge a realitzar la comprovació dels pagaments que he realitzat a l'AMPA en concepte de socialització de llibres de text i material escolar
4. Que, en cas de deutes amb l'AMPA en concepte de socialització de llibres de text i material escolar, autoritzo l'Ajuntament de Calonge a fer efectiu el pagament de l'ajut que em correspongui directament a l'AMPA per tal
d'extingir o minorar el deute esmentat.
5. Que les dades que he fet constar en aquesta sol.licitud s'ajusten a la realitat.
6. Que conec i accepto les bases que regeixen aquesta convocatòria i les accepto
7. Que estic assabentat/da que la inexactitud de les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o revocació de l'ajut
8. Que autoritzo l'enviament de notificacions electròniques de l'Ajuntament de Calonge per tot allò que faci referència als actes administratius dels ajuts per a llibres de text i material escolar a l'adreça electrònica indicada en
aquesta sol.licitud.
Signatura:

