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AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS

Sol. licitud fins el 30 de novembre 2020 (inclòs)

1 DADES DEL SOLLICITANT
Nom i cognoms del pare o la mare:

Document identitat

En representació de (nom i cognoms del ALUMNE)

Document identitat

Domicili a l’efecte de notificacions

Província

C. P.

Telèfon

Fax

Municipi

Adreça electrònica

València
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DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIONS
Notificació electrònica (obligatòria per als subjectes de l’article 14 de la Llei 39/2015):
Adreça electrònica: ____________________
Notificació en paper:

Domicili a l’efecte de notificacions
Província
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2.



Municipi

Fax

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Que compleix els requisits per ser beneficiari de l’ajuda per la compra de llibres de text de l’ “IES La Vall
de Segó”:
1.



Telèfon

C. P.

Beneficiaris: Estudiants l’ “IES La Vall de Segó” en el moment d'atorgament de la subvenció (no inclosos en XarxaLlibres) i
empadronats a Benifairó de les Valls com a mínim des de l'1 de gener de 2018 i en el moment d'atorgament de la subvenció.
Activitat subvencionable: Llibres de text curs 2020/2021.

Està al corrent de les seues obligacions tributàries, i si és el cas amb la Seguretat Social, i no incórreix
en cap dels supòsits establits en l’art. 13.2 i 3 de la Llei 38/2003 General de Subvencions (LGS) que
l’inhabiliten per a percebre subvencions, sense perjuí de l’autorització a l’òrgan gestor per a demanar
tals dades, de conformitat amb el que disposa l’art. 23.3 de la LGS.
No té pendent de justificar cap subvenció anterior.

4 SOL·LICITUD
Es concedisca l’ajuda per a la compra de llibres de text l’ “IES La Vall de Segó”, convocada per Resolució
d’alcaldia de data 04/11/2020, que haurà d'ingressar-se per transferència bancària en el compte corrent que
s’indica.
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5 DADES BANCÀRIES
IBAN:
E S

RETENCIÓ IRPF EN LA FACTURA  Sí
6

 No

Tipus de retenció:

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA

D’acord amb el previst per l'article 28.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Publiques, l'Administració consultarà o recaptarà a través de les xarxes corporatives o mitjançant consulta de la Plataforma
d'Intermediació de Dades o altres sistemes electrònics habilitats per a açò, les dades o documents que ja es troben en poder de
l'Administració actuant o hagen sigut elaborats per qualsevol Administració.

ntament núm. 1
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A l’efecte l'interessat haurà d'indicar el nom del document aportat a l'Administració i si escau, en quin moment i davant quin òrgan
administratiu ho va presentar.

Documentació aportada:

Per al pagament:
Justificació de la despesa efectuada: Original del tiquet o factura justificatiu de la
despesa en llibres de text (com a màxim 100 € de la despesa efectuada, o en cas de
que siga inferior, despesa acreditada).
Fixta de manteniment de tercers.
Declaració de subvencions, públiques o privades, sol·licitades o concedides, en el seu
cas.
Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries: Seguretat Social, Agència
Estatal d’Administració Tributària, en el seu cas.
M'opose a l'obtenció o consulta de les següents dades o documents:
M'OPOSE expressament a què es consulten o recapten aquestes dades o els documents a través de les xarxes
corporatives o mitjançant consulta de la Plataforma d'Intermediació de Dades o altres sistemes electrònics habilitats
per a açò.
Documents aportats a l'Administració a incorporar a l’expedient:
Nom de la dada o documentació:
Motivació:
Nom de la dada o documentació:
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Motivació:

DEURE D'INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

- He sigut informat de què aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la
documentació que li acompanya per a la tramitació i gestió d'expedients administratius.
- Preste el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que
l'acompanya puguen ser utilitzats per a l'enviament d'informació d'interès general.
Responsable

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Finalitat Principal

Tramitació, gestió d'expedients
administratives derivades d'aquests.

administratius

i

actuacions
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Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de
poders públics atorgats a aquest Ajuntament.
Les dades es podran cedir per l’ajuntament en compliment de les
seues funcions a altres administracions públiques i contractistes de
l’ajuntament. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com qualssevol
altres drets que els corresponguen, tal com s'explica en la informació
addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de
dades en la següent url www.benifairovalls.com

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT

A Benifairó de les Valls, ________ de _____________ de 20__.

Firmat.
ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS

