Segell de registre d’entrada

INSTÀNCIA

MODEL GENERAL

NOM I COGNOMS

NIF

DOMICILI

NÚM.

(a l’efecte de notificacions)

LOCALITAT

CP

TEL. FIX-MÒBIL

CORREU ELECTRÒNIC
EN REPRESENTACIÓ DE
DOMICILI

NÚM.

(a l’efecte de notificacions)

TEL. FIX-MÒBIL

LOCALITAT
NIF / CIF

CP

CORREU E.

EXPOSO:

Sol·licitud d’ajut per activitats del nostre Estiu

Dades dels i les beneficiaris/es pels quals es sol·licita l’ajut (menor)
Concepte de l’ajut: Beca per l’activitat del nostre estiu

Dades dels i les beneficiaris/es pels quals es sol·licita l’ajut (menor)
NOM I COGNOMS

DATA
NAIXEMENT

PERÍODE
INSCRIP.

ACTIVITAT/ENTITAT

Documentació identificativa obligatòria
Fotocòpia del NIF / NIE o Passaport de la persona sol·licitant.
Fotocòpia de la inscripció en l’activitat / entitat del nostre estiu.
Darrera declaració de renda de l’any 2020.
Còpies de les nòmines de totes les persones que han treballat a la unitat familiar durant els últims sis mesos.
Certificats o documentació oficial sobre prestacions, subsidis, ERTO i/o pensions de qualsevol persona del nucli familiar.
Extractes bancaris dels tots els membres de la unitat familiar i de tots els comptes bancaris últims 6 mesos.
Documents que s’hi adjunten:

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

SIGNATURA

Les dades que ens facilita s’incorporaran en un fitxer creat per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per
deixar constància de l’entrada i sortida de documents i per al seguiment dels tràmits, actuacions i
l’exercici de les seves competències i funcions. Únicament seran comunicades a altres administracions
públiques en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets
d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a l’Alcaldia d’aquest Ajuntament.
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