
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

CONVOCATÒRIA I BASES DE LES AJUDES MUNICIPALS PER Al SUPORT A ESTUDIS 
UNIVERSITARIS I DE MÀSTER

CURS 2020/2021
DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i Cognoms NIF 

Domicili 

Codi Postal 46703 Població  BENIRREDRÀ Provincia VALÈNCIA 

Telèfon Mòbil Correu electrònic 

SOLICITA 

li siga concedida una subvenció per a l'ajuda econòmica suport als estudis universitaris i de 
màster de les/dels següents alumnes:

NOM I COGNOMS CURS 

DOCUMENTACIÓ APORTADA 

Original i fotocòpia del NIF de les mares, pares, tutors, guardadors de fet del 

menor, així com del mateix menor o representant, si escau.

Fotocòpia del Llibre de familia.

Títol de família nombrosa o família monoparental.

Condició d'orfandat absoluta.

Certificat de discapacitat de l'alumne, pares o germans.

Situació de desocupació del pare mare o membre de la família en edat laboral, 

justificada per vida laboral actualitzada o DARDE.

Certificat de la quantia de la pensió o, si escau, certificació negativa, en cas de 

pensionistes en la unitat familiar.

Certificat de Renda de totes les persones que componguen la unitat familiar, 

exercici 2019. 

Certificat de percepció o no de prestacions per desocupació o subsidis. 

Informe social que acredite la situació de risc d'exclusió social (addiccions, 

violència de gènere…).

Document acreditatiu del centre on estan cursant els estudis.

Certificat del Cadastre de tots els béns rústics i urbans amb el seu emplaçament i 

valor. 

Model de domiciliació bancària.

CENTRE DOCENT
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AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

DATA I SIGNATURA 

Declara sota jurament no ser beneficiaris d'altres ajudes per a la mateixa finalitat o 
objecte i que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així 
com que compleix els altres requisits per a ser beneficiaris d'una subvenció a càrrec de les 
administracions Públiques.

  A Benirredrà, a ____ de __________ de 2020 

signat: ________________________ 

AVIS LEGAL 
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, s'informa el següent:
— Les dades de caràcter personal que s'obtenen de la seua sol·licitud seran incorporades i 
tractades de manera confidencial en un fitxer propietat d'aquest Ajuntament.
— Les dades obtingudes en aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la seua 
identitat, per a la realització d'estadístiques internes.
— Vosté tindrà la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades, així 
com de sol·licitar, en el seu cas, la seua rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint una 
comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la seua identitat, a 
aquest Ajuntament.
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AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

AUTORITZACIÓ DEL SOLICITANT/PARE/MARE O TUTOR LEGAL PER A 
LA CONSULTA EN EL REGISTRE DEL CADASTRE

En/Na____________________________________________________, major d'edat, amb DNI 

nº___________________, amb domicili en __________________________        , del municipi 

de Benirredrà, autoritze a l'Ajuntament de Benirredrà per a la consulta al Registre 
del Cadastre sobre els béns immobles rústics o urbans de la meua propietat.
NOTA: amb l'autorització del Cadastre, només es pot comprovar que existeixen els 
béns però no el seu valor, per això se sol·licita el document que acredite el seu 
valor.

Signatura del pare/mare o tutor legal
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