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SOL·LICITUD SUBVENCIÓ GUARDERIA 

 
Nom cònjuge 1:______________________ Cognoms:_____________________________________ 
 
DNI:______________________________Telèfon:________________________________________ 
 
Nom cònjuge 2: _____________________ Cognoms: ____________________________________ 
 
DNI: _____________________________ Telèfon: _______________________________________ 
 

Domicili: _________________________________________________________CP: _12593______ 
 

Població: ________Moncofa_________________________   Província: ______Castelló     _______ 
 

 

EXPOSEM que necessitem el servei de guarderia per a ____________________________________ 
 

______________________________________, que va nàixer el _____________________________. 
 
SOL·LICITEM la subvenció de la guarderia 
 

   L’ARBRE MÀGIC  Altres: _____________________________________ 
 

   BLANCANIEVES 
 

Autoritze l’Ajuntament a comprovar que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries 
municipals així com donats d’alta en el padró municipal. 
 
La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent (original o fotocòpia compulsada): 

 Fotocòpia del DNI en vigor dels beneficiaris. 
 Fotocòpia del Llibre de família que justifique la tutela, l’acolliment i/o la custodia, si s’escau. En caso de 

separació o divorci s’haurà d’aportar la sentència o la documentació que justifique eixa circumstància així 
com l’assignació de la tutela, guarda o custòdia del menor. 

 Certificat històric dels beneficiaris i volants d’empadronament. 
 Informe del Departament de Recaptació en què s’acredite que els beneficiaris estan al corrent de les 

obligacions tributàries municipals. 
 Declaració jurada de no estar sotmés en les causes previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003 General 

de Subvencions. 
 Declaració jurada que faça constar si ha rebut altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat que la 

present subvenció. En cas afirmatiu, s’haurà d’indicar l’òrgan que ha concedit l’ajuda i l’import. 
 Declaració de la renda de l’últim exercici que hi haguera obligació de presentar dels membres de la 

unitat familiar. Es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili 
familiar, estiguen vinculats o no per llaços de parentiu. Es consideraran ingressos els que provenen de 
sous, rendes i pensions o ajudes atorgades per institucions públiques o privades. Si algun membre de la 
unitat de convivència està a l’atur haurà d’aportar el certificat d’inscripció o targeta DARDE així com el 
certificat de prestacions. 

 En casos d’embaràs, caldrà adjuntar l’informe mèdic de facultatiu del Servei Públic de Salut que indique 
l’estat de gestació i la data probable del part. 

Firma 
 

 

Moncofa, _____ de/d'______________ de 20___          
                                                                                                       (En castellà, al dors) 

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que l'Ajuntament de Moncofa 
incorporarà les dades a fitxers que s'utilitzaran per als fins d'esta sol·licitud i no es cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres 
administracions públiques que siguen les destinatàries del tractament. Addicionalment autoritza l'Ajuntament de Moncofa a comprovar i completar 

les dades necessàries per a esta sol·licitud, i a consultar tant els seus propis arxius com els d'altres administracions públiques que siguen 
necessaris. Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició cal dirigir-se per escrit a l'Ajuntament a l'adreça següent: Pl. 

Constitució, 1- 12593 Moncofa, adjuntant-hi una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o equivalent. 

http://www.moncofa.com/

