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EN/NA  ………………………………………………………,  DNI/NIE  núm.  ………………..,
major  d’edat,  veí/veïna  de  ………………, CP:  ………, carrer  ………………………………núm.  ……,
telèfon de contacte …………………i correu electrònic ………………….

EXPOSA:
 (Marca  l’opció  que  corresponga)  (Aportar  copia  del  llibre  de  familia  i  DNI  dels  dos

progenitors)
Que el meu/a fill/a ………..………………….………………………………………………...

…………........................………………… cursa estudis d'INFANTIL en el  CEIP Sant Francesc de Borja
de Llombai i estic interesat/ada en sol·licitar l’ajuda municipal per la compra de llibres i AUTORITZE a
l’Ajuntament de Llombai perquè sol·licite del CEIP Sant Francesc de Borja de Llombai certificat acreditatiu
de l’escolarització del meu/a fill/a en el cicle d'INFANTIL en el curs acadèmic 2022-2023.

 

Que  el  meu/a  fill/la  ……………..……...............................…………………  cursa  estudis
d’INFANTIL  en  el  centre  públic  o  concertat  ………..………..…………………..i  estic  interesat/ada  en
sol·licitar l’ajuda municipal per la compra de llibres. Aporte el certificat acreditatiu de l’escolarització en el
cicle d’INFANTIL en el curs acadèmic 2022-2023,  AUTORITZE a l’Ajuntament de Llombai per traure
l’empadronment per a acreditar tal circumstància i DECLARE no haver obtingut ajudes pel mateix concepte.

DADES BANCÀRIES:   Entitat Financera   ………………………………. Sucursal ………

(Haurà d’aportar còpia llibreta bancaria o certificat compte bancari o document on conste el núm. de compte)

I,  declare  davall  la  meua  responsabilitat  que  totes  les  dades  d’esta  instància  i  dels  documents
acompanyats a la mateixa són verídics.

Al presentar  esta instància,  declare que s’accepten íntegrament les bases i  es complixen tots els
requisits establerts en les mateixes.

Per allò que s’ha exposat,
SOL·LICITA:  L’ajuda  municipal  per  la  compra  de  llibres  (Aportar  factura  original  de

l’establiment)

(Signatura dels dos progenitors)
Llombai, ______ de Setembre de 2022.                                            

Les dades personals facilitats seran inclosos en un fitxer titularitat de Llombai, la finalitat del qual és gestionar les petició/ns
manifestada/es  en el  present  document.  Les seues dades no seran cedits a tercers,  llevat  que siguen comunicats  a les entitats
públiques a les quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en qualssevol altres
supòsits emparats per la legislació vigent.

Conforme al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè pot exercitar els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o
document acreditatiu equivalent, dirigida a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Llombai - LOPD INSTÀNCIA GENERAL. Plaça Major, 1 en la
localitat de LLOMBAI (València) o bé mitjançant el lliurament personal de la sol·licitud davant la citada oficina de l'Ajuntament, amb
l'exhibició de DNI original o document acreditatiu equivalent.
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EXTRACTE BASES CONVOCATÒRIA LLIBRES INFANTIL
CURS ESCOLAR 2022 – 2023

OBJECTE. 
Ajudes per a sufragar els gastos de llibres de text dels menors matriculats en el curs acadèmic 2022-2023 
en el cicle d´INFANTIL (2-3, 3-4, 4-5 i 5-6 anys) en el CEIP SANT FRANCESC DE BORJA de Llombai o
en qualsevol centre públic o concertat i estiguen empadronats en Llombai.

DESTÍ DE L'AJUDA. 
Abonament dels llibres adquirits pels pares o tutors legals dels menors que estiguen cursant el cicle 
d’INFANTIL (2-3, 3-4, 4-5 i 5-6 anys)  en el curs acadèmic 2022-2023 en el CEIP SANT FRANCESC DE 
BORJA de Llombai o en qualsevol centre públic o concertat i estiguen empadronats en Llombai.

REQUISITS PER A SER BENEFICIARI DE L'AJUDA. 
Els menors escolaritzats en el cicle Educació INFANTIL (2-3, 3-4, 4-5 i 5-6 anys)  en el curs acadèmic 
2022-2023 en el CEIP SANT FRANCESC DE BORJA de Llombai o en qualsevol centre públic o concertat
i estiguen empadronats en Llombai. Esta ajuda només podrà sol·licitar-la, en cas de separació, divorci o no 
convivència, el pare o la mare que tinguera en el Conveni Regulador la guarda i custòdia o bé el 
representant legal. Si la guàrdia i custòdia fora compartida, ambdós progenitors hauran de presentar una 
sol·licitud firmada de comú acord, acompanyada del document que acredite eixa guàrdia i custòdia 
compartida.

FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD. 
Emplenar  el  model  normalitzat  i  acompanyar-lo  de  la  documentació  corresponent  i  presentar-lo  en el
Registre d'Entrada de l'Ajuntament del 26 de Setembre al 7 d’Octubre de 2022, tots dos inclosos. 

PUBLICACIÓ DE LES BASES.
Estes bases es publicaran íntegrament en el Tauler d'Anuncis de la Casa Consistorial i en la pàgina

web municipal, i un extracte de les mateixes en els Taulers d'Anuncis del CEIP SANT FRANCESC DE
BORJA,  en  la  MANCOMUNITAT  DE  MARQUESAT,  en  el  Sistema  Nacional  de  Publicitat  de
Subvencions  i  Ajudes  Públiques  (BDNS), i  es  faran  bans  municipals  per  a  la  seua  general  difusió  i
comunicació.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:
a) DNI, NIE o passaport dels pares o tutors: original i fotocòpia.
b) Llibre de família dels pares i menors sol licitants o certificat de naixement: original i fotocòpia.·
c) Acreditació d'estar cursant el cicle EDUCACIÓ INFANTIL (2-3, 3-4, 4-5 i 5-6 anys) en el curs 

acadèmic 2022-2023 en qualsevol centre públic o concertat. 
d)  En  cas  de  separació,  divorci  o  no  convivència  dels  pares  del  menor  sol licitant,  document·

acreditatiu de la guàrdia i custòdia del menor.
e) Factura ORIGINAL o document acreditatiu de la compra dels llibres.
f) Declaració responsable dels pares, mares o representants legals dels menors.
g) Còpia de les dades bancàries (fotocopia llibreta bancària, certificat bancari).
h) Declaració de no haver obtingut ajudes pel mateix concepte.

mailto:ajuntament@llombai.es
http://www.llombai.es/

