SOLICITUD DE BECA MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2018-2019
SOL·LICITUD BECA MATERIAL ESCOLAR, CURS 2018-2019
1.- DATOS DEL SOLICITANTE / DADES DE QUI SOL·LICITA
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor / Nom i cognoms del pare/mare/tutor:
_________________________________________________________________________________
DNI/NIE/Pasaporte del padre/madre/tutor / DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor:
______________________________
Domicilio/ Domicili:__________________________________________________________________
CP: ______ Municipio/ Municipi: ________________ Provincia/Província: ___________________
Teléfono(s)/ Telèfons: _______________________________________________________________
Correo electrónico/ Correu electrònic_______________________________________________________________________

2.- DATOS DEL ALUMNO / DADES DE L’ALUMNE
Empadronado en Mutxamel / Empadronat a Mutxamel

SÍ

NO

(OMPLIR PER OMAC)

Nombre y apellidos del alumno / Nom i cognoms del alumne
_________________________________________________________________________________
DNI/NIE/Pasaporte del alumno / DNI/NIE/Passaport del alumne
______________________________
Fecha de nacimiento / Data de naixement:______________________________
Escolarització durant el curs 2018-2019:
Curs / Curso
Infantil : 3
4
5
Secundària:

1r

2n

3r

4t

Centre Escolar / Centre Escolar
Arbre Blanc
IES Mutxamel
El Salvador
IES L’Allusser
Manuel Antón
CEBAT

3.- OTROS DATOS / ALTRES DADES
Miembros unidad familiar (incluidos los solicitantes)/Membres unitat familiar (inclòs sol·licitants): ___
El abajo firmante, cuyos datos ha consignado, DECLARA que son ciertos y cumple los requisitos establecidos y se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias de carácter estatal y local y con la Seguridad Social, conforme lo dispuesto en las
bases de la convocatoria y SOLICITA la beca de de libros y material escolar para el alumno indicado.
Qui firma DECLARA que les dades consignades més amunt són certes, que complix els requisits establits i es troba al corrent de
les obligacions tributàries de caràcter estatal i local, i davant de la Seguretat Social, conforme disposen les bases reguladores
de la convocatòria i SOL·LICITA la beca de llibres i material escolar per a l'alumne indicat
AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de Mutxamel a publicar en la web su nombre y apellidos y el de sus
respresentados en aquellas comunicaciones o notificaciones que deban efectuarse durante el desarrollo del procedimiento.
AUTORITZO expressament a l'Ajuntament de Mutxamel a publicar a la web el seu nom i cognoms i el dels seus respresentados
en aquelles comunicacions o notificacions que s'hagin de fer durant la tramitació del procediment.

MUTXAMEL, _______de ____________________de 2018

Firma mare/pare/tutor
L'Ajuntament garantix l'ús confidencial d’estes dades. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999 de regulació del
tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitades estes dades, els interessats tindran dret a
accedir-hi, rectificar-les i cancel·lar-les presentant la sol·licitud corresponent a l'Ajuntament de Mutxamel.

4,-DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD
DOCUMENTANCIÓN NECESARIA / DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
□

Fotocopia del NIF/DNI de todos el miembros de la unidad familiar mayores de 16 años.
Fotocòpia del NIF/DNI de tots el membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

□

Documentación acreditativa número miembros unidad familiar (Fotocopia del libro de familia
con todos sus componentes, o en su defecto, partidas de nacimiento y, en su caso acreditación
del vínculo conyugal. En el caso que no coincidan los miembros de la unidad familiar con el que
aparece en la documentación aportada, se deberá incluir volante de inscripción patronal o
certificado de convivencia en el que figure el niño que solicita la beca y todos los familiares que
convivan con él).
Documentació acreditativa del nombre de membres de la unitat familiar (Fotocòpia del llibre de
família amb tots els seus components, o si no, partides de naixement i, si escau, acreditació del
vincle conjugal. Si no coincidixen els membres de la unitat familiar amb la documentació aportada,
s'ha d'incloure volant d'inscripció padró o certificat de convivència on figure el xiquet que sol
licita la beca i tots els familiars que hi conviuen)

□

Ficha de tercero
Fitxa de tercer

□

Anexo/Annex 6.-Autorización recabar datos tributarios (IRPF) de la unidad familiar /Autorització
de l’interessat per a recabar dades tributàries (IRPF) de la unitat familiar.

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial d’estes dades. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999 de regulació del
tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitades estes dades, els interessats tindran dret a
accedir-hi, rectificar-les i cancel·lar-les presentant la sol·licitud corresponent a l'Ajuntament de Mutxamel.

DOCUMENTANCIÓN ESPECÍFICA / DOCUMENTACIÓ ESPECIFICA
En caso de separación, divorcio o cese convivencia / En cas de separació, divorci o cessament
convivència:
□ En caso de separación, divorcio, cese de la convivencia o no de las madres/padres del/de la
menor solicitante se aportará según proceda, sentencia judicial y/o convenio regulador o
documento público de medidas sobre el cuidado de los hijos/as. Si el procedimiento judicial
está en trámite se aportará certificado acreditativo del Juzgado.
En cas de separació, divorci, cessament de la convivència o no de les mares / pares del / de la menor
sol·licitant s'aportarà segons procedeixi, sentència judicial i / o conveni regulador o document
públic de mesures sobre la cura dels fills / es . Si el procediment judicial està en tràmit s'aportarà
certificat acreditatiu del Jutjat.

En caso de grado dependencia o minusvalía/ En cas de grau de dependencia o minusvalidesa
□ Documentación acreditativa del reconocimiento del grado de dependencia o minusvalía de
cualquier miembro de la unidad familiar. (Calificación de la discapacidad expedida por los
centros base de la Comunidad Valenciana, reconociendo un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento. Igualmente, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 1.2 de la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad
de las Personas con Discapacidad, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o
superior al 33 por ciento, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una
pensión o incapacidad permanente en grado de total, absoluta o gran invalidez ya los
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad) debiendo presentar certificación expedida
por la seguridad social que acredite las situaciones anteriormente descritas.
Documentació acreditativa del reconeixement del grau de dependència o minusvalidesa de
qualsevol membre de la unitat familiar. (Qualificació de la discapacitat expedida pels centres
base de la Comunitat Valenciana, reconeixent un grau de discapacitat igual o superior al 33
per cent. També, en compliment del que estipula l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre ,
d'Igualtat d'Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat de les Persones amb Discapacitat, es
consideraran afectats per una minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per cent, els
pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió o incapacitat permanent en
grau de total , absoluta o gran invalidesa i els pensionistes de classes passives que tinguen
reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat) i
hauran de presentar certificat expedit per la seguretat social que acredite les situacions
anteriorment descrites

En caso de acogimiento familiar/ En cas d’acolliment familiar
□ Resolución administrativa de acogimiento familiar/Resolució administrativa d’acolliment
familiar

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial d’estes dades. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999 de regulació del
tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitades estes dades, els interessats tindran dret a
accedir-hi, rectificar-les i cancel·lar-les presentant la sol·licitud corresponent a l'Ajuntament de Mutxamel.

En caso de desocupación o pensionista/ En cas de desocupació o pensionista
□ Documentación acreditativa de la situación de desocupación o de pensionista del padre o la
madre, si procede (en caso de pensión, Certificado del INSS justificante de la pensión; en caso
de desempleo, Certificado de laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social,
Certificado del SERVEF la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de estar desempleado e
inscrito como demandante de empleo, Certificado de la oficina de empleo, en el que se
indiquen las prestaciones que se perciben actualmente y los períodos correspondientes o que no
perciben ningún tipo de prestación).
Documentació acreditativa de la situació de desocupació o de pensionista del pare o la mare, si
escau (en cas de pensió, certificat de l'INSS justificant de la pensió, en cas d'atur, Certificat de
laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, certificat del SERVEF la Conselleria
d'Economia, Hisenda i ocupació d'estar aturat i inscrit com a demandant d'ocupació, certificat de
l'oficina d'ocupació, en què s'indiquin les prestacions que es perceben actualment i els períodes
corresponents o que no perceben cap tipus de prestació).

En caso de familia numerosa/ en cas de familia nombrosa
□ Fotocopia del título de familia numerosa (Título o carné en vigor durante el periodo de solicitud
o justificante de haberlo solicitado).
Fotocòpia del títol de família nombrosa (títol o carnet en vigor durant el període de sol- licitud o
justificant d'haver-lo sol·licitat).

En caso de familia monoparental/ en cas de familia monoparental
□ Fotocopia del título de familia monoparental (Título o carné en vigor durante el periodo de
solicitud o justificante de haberlo solicitado).
Fotocòpia del títol de familia monoparental (títol o carnet en vigor durant el període de sol- licitud
o justificant d'haver-lo sol·licitat).

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial d’estes dades. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999 de regulació del
tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitades estes dades, els interessats tindran dret a
accedir-hi, rectificar-les i cancel·lar-les presentant la sol·licitud corresponent a l'Ajuntament de Mutxamel.

