Ajuntament de Moncofa

Subvencions

Pl. Constitució, 1
12593 Moncofa
www.moncofa.com

Tel. 964580421 Ext. 2263
Fax: 964580348

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

Si és el cas, núm. expedient anys anteriors: __________

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):
• DNI en vigor dels beneficiaris.
• Llibre de família o document 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.
• 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___

Ajuntament de Moncofa
Pl. Constitució, 1
12593 Moncofa
www.moncofa.com

Subvencions

Tel. 964580421 Ext. 2263
Fax: 964580348

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades facilitades per vosté seran tractades per l'Ajuntament de Moncofa, en qualitat de
responsable del tractament, amb la finalitat de dur a terme la gestió de la sol·licitud,
valoració i baremació de concurrència dels requisits de la subvenció econòmica sol·licitada a
través de la present instància, la publicació en diari o butlletí oficial i, si escau, espais, físics o
electrònics, institucionals, la concessió i ingressos, així com el control i la fiscalització de les
ajuda o subvenció en qüestió.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici
dels poders públics o competències conferits o, si escau, la necessitat de compliment d'una
missió realitzada en interés públic.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la
qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren
derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en
la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservades, si
escau, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o
finalitats estadístiques.
Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques
o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder gestionar la
sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.
Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si escau, oposició.
A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament de
Moncofa (plaça Constitució 1; https://moncofa.sedelectronica.es/info.0) o, si és el cas, al
nostre delegat de protecció de dades (dpd@dipcas.es).
En l'escrit haurà d'especificar quins d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i, al seu torn,
haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal acompanyar, la fotocòpia del NIF o document
identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà
d'aportar també un document que acredite la representació i el document identificatiu
d'aquest.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podrà
interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.aepd.es).
Firma

Moncofa, _____ de/d’ ____________ de 2019

