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     Cod. POSTAL:                               LOCALITAT: 
   

     TELÈFONS:   

     CORREU ELECTRÒNIC:         
              

DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT (PARE / MARE / TUTOR LEGAL): 
  
NOM:                                              
COGNOMS:   

     DNI/NIE  o  PASSAPORT:  

     DOMICILI ACTUAL (carrer, núm., pis):  

 
SOL·LICITUD D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES O MATERIAL CURRICULAR 
DIRIGIDA A l'ALUMNAT DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL.     

SR. ALCALDE ï PRESIDENT DE L 'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DôALACANT   
Sant Joan dôAlacant ï CP. 03550 ï Casa Consistorial: Plaa dôEspanya, 1. Tel. 965 65 32 45.   
Oficines  Generals: Plaa de lôEsgl®sia, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E  

 Signatura. 

            REQUISIT IMPRESCINDIBLE:     
            
          Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i envers la Seguretat Social, així com al corrent     

           en tots els seus pagaments per a la Hisenda Municipal.                  
                    

       

 
                       Sant Joan d'Alacant a,                  de                              20 

                     

Núm                 Nom del/de la menor                    Curs                                    C.E.I.P. 

       OBJECTE DE LA SOL·LICITUD 

Llibres de text                                                                          Material curricular. 

maricarmen.fernandez
Subrayado

maricarmen.fernandez
Rectángulo

maricarmen.fernandez
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maricarmen.fernandez
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                        DOCUMENTACIč  A  APORTAR 

NOTA:  En cas de sol·licitar-se ajuda  per  a  2 o més germans/nes, només  cal  presentar  una  única  sol·licitud              
juntament amb la documentació exigida 
1.- Fotocòpia  del   DNI/PASSAPORT/NIE  (Número d'Identificació d'Estranger)  del sol·licitant, del cònjuge en  
      el seu cas,  dels  membres de la unitat familiar majors de 16 anys,  així com el DNI de  l'alumne/a  si  disposa  
      d'aquest. 
2.- Fotocòpia del Llibre de Família. Qualsevol altre document que acredite la convivència en el domicili familiar  
      d'ascendents o altres membres del nucli familiar. 
3.- Fitxa manteniment a tercers (segons model normalitzat per l'Ajuntament) 
4.- Justificant d'ingrés de tots els membres del nucli de convivència majors de 16 anys:         
      - Última declaració de l'Impost  sobre la  Renda  de les  Persones Físiques, o en defecte, certificat de l'I.R.P.F.  
         de l'Agència Tributària.  La no presentació de la declaració de  l'I.R.P.F  per part dels membres de la unitat  
         familiar, que segons la legislació vigent estan obligats, serà motiu d'exclusió de la sol·licitud.       
      - Per a desocupats/des: Vida laboral de la Seguretat Social actualitzada i/o  Certificació  (positiva o negativa)  
        de percepció de qualsevol  mena de  presentació  (SERVEF - INEM),  i  fotocòpia  de la targeta de  demanda  
        d'ocupació amb una antiguitat mínima de 6 mesos.        
      - Per a pensionistes: Certificat de la pensió percebuda o, en el seu cas, certificat negatiu emés per l'INSS. 
      - Per als treballadors/res autònoms: Cotització de l'últim rebut a la Seguretat Social. 
5.- Títol de Família Monoparental segons estableix el Decret 179/2013, de 22 de Novembre. 
6.- Títol de Família Nombrosa, o carnet en vigor. 
7.- En cas de separació o divorci haurà de presentar fotocòpia de la  documentació  acreditativa en l'es es detalle  
      qui té la custòdia, i del Conveni regulador i import de pensions alimentosa i compensatòria. 
8.- En  cas  d'orfandat,  certificat  de  defunció  dels  progenitors emés pel  Registre  Civil   (per al cas de no estar  
      inscrit en el llibre de família). 
9.- Original  o  còpia  de  la  qualificació  oficial  de  discapacitat  superior  al 33%  expedida per la Conselleria de  
      Benestar  Social,  i  igualment  s'aplicarà  la  puntuació  prevista  per  cada  membre  de la unitat familiar que  
      acredite tal condició. 
10.- Quant  a la violència de gènere, es valoraran aquelles actuacions en les quals s'acredite ordre d'allunyament  
      recent (inferior a dos anys). 
11.- Les  conductes  addictives  o  l'ésser  reclús,  s'acreditarà  mitjançant  certificat  del/la  director/a  del centre 
        penitenciari  o  certificat acreditatiu expedit per un metge especialista, i la puntuació prevista s'aplicarà per  
        cada  circumstància  concurrent  i  per  cada  membre  de  la  unitat  familiar (mare i/o pare) respecte al que  
        s'acredite.  
       
NOTA:  Així  mateix, es  podrà  requerir  qualsevol  altra  documentació, en el seu cas,  a criteri del professional  
                 avaluador, per a la seua valoració.   
  

                   Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:
                   Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT  
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CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Sobre la base del Reglament  (UE)  2016/679  (RGPD) i a la  Llei  orgànica 3/2018,  de  desembre, de Protecció de  Dades  Personals   
i garantia  dels  drets  digitals  (LOPDGDD),  li/s  informem  que  el responsable  del  tractament  de  les  dades  personals  és  
l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, amb CIF P0311900E i domicili en Plaza España, 1, 03550 Sant Joan d'Alacant. 
 
- Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant i instància en Seu Electrònica, carta dirigida al domicili 
del Responsable,  Registre  d'Entrada,  indicant  “Delegat de Protecció de Dades”,  així  com  mitjançant correu electrònic dirigit a  
dpd@santjoandalacant.es  
 
- La finalitat  per  la  qual  les  dades  seran  tractats  és  la  gestió  d'esdeveniments  municipals relacionats amb l'àrea de Serveis  
Socials. 
 
- Les dades personals podran ser cedits i/o comunicats a la/s empresa/s adjudicatàries dels serveis relacionats amb l'activitat,  
als serveis sanitaris que pogueren intervindre en cas necessari, a les Administracions Públiques i/o entitats públiques i/o privades 
competents e/o intervinents en els esdeveniments organitzats per l'Ajuntament, i en els supòsits previstos per la Llei. 
 
- La legitimació  per  a realitzar  aquest  tractament  està  basada  en el consentiment de l'interessat, l'exercici de poders públics  
conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
 
- Les dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la  
conservació d'informació per part de l'Administració Pública. 
 
- No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
Drets.  Poden  exercir-se els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició,  limitació del tractament,  portabilitat i  (en el seu cas)  
retirada del consentiment prestat. Així mateix, vosté pot dirigir-se a l'Autoritat de Control per a reclamar els seus drets. Per al seu  
exercici,  ha  de  dirigir-se una sol·licitud, presentada presencialment o remesa per correu ordinari,  a  l'Ajuntament  de Sant Joan  
d'Alacant,  Registre d'Entrada,  Plaza España, 1,  03550  Sant  Joan  d'Alacant,  indicant  “Responsable de Protecció de Dades”.  La  
sol·licitud també pot ser remesa mitjançant instància  en  Seu  Electrònica.  En tots els casos,  l'Ajuntament  ha de verificar la seua 
identitat com a titular de les dades,  per la qual cosa ha d'incloure's còpia o referència d'un document vigent acreditatiu de la seua  
identitat  (DNI, NIE, Passaport).  Per a aquesta verificació,  l'Ajuntament exercirà  la seua  potestat  de  verificació  recollida  en la  
disposició  addicional  octava  de  la  LOPDGDD.  En  cas  d'actuar com a representant de la persona interessada, ha d'acreditar-se 
fefaentment el poder de representació atorgat per aquesta. 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT   
                   Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:
                   Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

mailto:infosede@santjoandalacant.es
https://santjoandalacant.sedelectronica.es/
https://maps.google.com/?q=C/+Jorge+Juan,+6.+28001+-+Madrid&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=C/+Jorge+Juan,+6.+28001+-+Madrid&entry=gmail&source=g
http://www.agdp.es/
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