INSTÀNCIA

AJUT PER A MATERIAL ESCOLAR

NOM I COGNOMS

NIF

DOMICILI

NÚM.

(a l’efecte de notificacions)

CP

TEL. FIX-MÒBIL

LOCALITAT
CORREU ELECTRÒNIC
EN REPRESENTACIÓ DE
DOMICILI

NÚM.

(a l’efecte de notificacions)

TEL. FIX-MÒBIL

LOCALITAT
NIF / CIF

CP

CORREU E.

EXPOSO:
Que estic assabentat/da de la convocatòria d’ajuts per a material escolar de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i en
SOL·LICITO per als següents membres menors de la meva unitat familiar.
NOM I COGNOMS

DATA NAIXEMENT

CURS

CENTRE ESCOLAR

Documents que s’hi adjunten:

Fotocòpia del NIF/NIE o passaport de la persona sol·licitant.
Darrera declaració de la renda. D’acord amb l’habilitació legal establerta a la disposició 7a de la Llei 2/2014, no cal aportar la declaració
de la renda de les persones físiques de l’últim exercici fiscal disponible, si:
Autoritzo la consulta telemàtica de les dades de la declaració de la renda.
Còpies de les nòmines de totes les persones de la unitat familiar que han treballat els últims sis mesos.
Certificats o documentació oficial sobre prestacions, subsidis, ERTO i/o pensions de les persones de la unitat familiar.
Extractes bancaris dels últims sis mesos dels comptes de tots els membres de la unitat familiar.

Vull rebre les notificacions de tota aquesta tramitació en format digital (en aquest cas cal que ens doneu correu electrònic i mòbil per als avisos).

DATA

SIGNATURA

Les dades que ens faciliteu s'incorporen en un fitxer el responsable del qual és l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. La
finalitat és deixar constància de l'entrada i sortida de documents a efectes legals. Les dades es tractaran en compliment
d'obligacions legals; es comunicaran a altres administracions públiques per garantir la interoperabilitat dels registres i
quan sigui necessari per seguir el tràmit corresponent. En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les
dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-hi. Podeu consultar informació
addicional sobre la protecció de dades a: https://www.seu-e.cat/web/torroellademontgri/govern-obert-itransparencia/serveis-i-tramits/serveis/atencio-ciutadana
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