CURS 2016/2017

Núm. sol·licitud ________

En/na.............................................................. amb DNI/NIE/Passaport ..........................
Nom i cognoms del sol·licitant (pare, mare o tutor/a)

Tel. ..................................

Domicili:............................................................................

Per a l’alumne/a.....................................................

data naixement ............................

Nom i cognoms de l’alumne/a

Centre Escolar............................................................... Nivell .......................................
Nombre de membres de la unitat familiar ..........................................................................
SOL·LICITO UN AJUT PER A LA COMPRA DE LLIBRES DE TEXT

I presento original i fotocòpia de la documentació següent:

DNI o NIE del/la sol·licitant

de la seva parella

Libre de família
Els documents anteriors, si es van presentar l’any passat i no han variat, no cal dur-los.
Fotocòpia del document on constin les dades bancàries dels interessats
Original i fotocòpia de la declaració de la renda de l’exercici 2015 de tots els membres computables
de la unitat familiar o acreditació que no l’han de presentar. Quan no s’hagi de presentar, cal portar:
informe de vida laboral i certificat de les remuneracions percebudes l’any 2015.
Imprès d’autorització de consulta de nivell de renda en el cas que no s’aporti declaració de tots els
membres adults de la unitat familiar, en aquest cas cal aportar fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de
totes les persones de la família majors de 18 anys.

Declaro que totes aquestes dades són certes i que no percebo cap més ajut per al mateix
concepte. Autoritzo l’Ajuntament per a la consulta del padró municipal d’habitants i els
padrons dels tributs i de les sancions municipals per determinar si hi ha deutes pendents
de cobrament (en via executiva), i al centre escolar sobre el nivell que cursarà el/la
beneficiari/ària.

Igualada, ............... de ...................................... de 2016
Signatura (de la persona sol·licitant)

Les dades que vostè ens proporciona seran introduïdes en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Igualada amb la finalitat de tramitar l’ajut i seran cedides a
tercers únicament en el supòsit que sigui necessari per al desenvolupament d’aquesta. En qualsevol cas, d’acord amb la Llei O.15/1999, de protecció de
dades de caràcter personal, vostè pot en tot moment exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se a l’Ajuntament d’Igualada,
pl. Ajuntament, 1 CP 08700 Igualada.

