Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ABRERA

SOL·LICITUD AJUT PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ DE FILLS O FILLES
Dades del sol·licitant (pare, mare o tutor)
Nom i cognoms

DNI/NIE

Domicili

Telèfon

Codi postal i població

Adreça electrònica

Representant: Nom i cognoms

DNI/NIE

SI

NO autoritzo la notificació via seu electrònica (cal disposar de certificat digital – es rebrà alerta al correu electrònic)

EXPOSO:
Que en relació a les bases sobre la convocatòria d’ajut per naixement o adopció de fills o filles

SOL·LICITO:
L’ajut econòmic per naixement o adopció

Dades de l’infant
Nom i cognoms

Data naixement

Dades Bancàries
Titular de la llibreta o del compte corrent (sol·licitant)

NIF/NIE del titular del compte

Denominació de l’entitat bancària
Domicili de l’entitat bancària

Codi IBAN
E

S

BIC (Bank Identifier Code)

Diligència de conformitat de l’entitat bancària
Certifico, a petició de la persona interessada que les dades antecedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina:
Signat i segellat

Localitat i data:

RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE S’APORTEN
NIF o NIE de la persona sol·licitant (fotocòpia)
Llibre de família (fotocòpia)
En cas d’adopció: Resolució judicial de constitució d’aquesta (fotocòpia),
El volant de convivència històric, que també és necessari, l’aportarà el mateix ajuntament.

I DECLARO sota la meva responsabilitat
-

Que accepto les bases específiques reguladores d’aquesta subvenció.

-

Que compleixo les condicions requerides per accedir a l’ajut.

-

Que totes les dades comunicades són certes, així com les de la documentació adjuntada.

-

Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (inclosos els deutes contrets amb l’Ajuntament
d’Abrera) i davant de la Seguretat Social.

-

Que no estic incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions d’acord amb la legislació vigent.

Signatura pare/mare/tutor

Localitat i data:
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del qual és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament per
gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o
als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho
autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu electrònic: informacio@ajuntamentabrera.cat o correu postal:
Departament d’ Atenció Ciutadana – Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera.

