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ANNEX I  

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER NAIXEMENT, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT 

DADES PERSONALS 

Nom i Cognoms Progenitor 1 DNI 

Nom i Cognoms Progenitor 2 DNI 

Nom del xiquet o de la xiqueta (en cas d’haver més d’un, emplenar altra sol·licitud) Data de Naixement: 

Domicili Codi Postal 

Localitat Telèfon Correu electrònic 

Compte Bancari: Entitat 

EXPOSE 
 

- Que assabentat / da de les Bases de les Ajudes per al naixement, adopció o acolliment convocades per l’Ajuntament 
d’Aielo de Malferit per a este any, MANIFESTE la intenció d’acollir-me a esta convocatòria. 

- Que APORTE la documentació que exigeixen les bases de la convocatòria. 
- Manifeste expressament, que conec i accepte les condicions i les obligacions que s’estableixen en les ajudes socials 

destinades a naixements, acolliments i adopcions en 2020. 
- Que realitzaré la corresponent justificació del 50% de l’ajuda amb factures i/o rebuts originals de compres 

realitzades als comerços d’Aielo de Malferit, en el termini de dos mesos, tal i com es recull a la base dotzena de les 
bases. 
 

DECLARE 

 

- Que complisc els requisists establerts a les bases reguladores per ser beneficiari de les ajudes. 

- Que no em trobe incurs en cap prohibició per obtindre la condició de beneficiari/ària de subvencions públiques de 

les previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Que em trobe al corrent de les meues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

AUTORITZE 

  
 Que l’Ajuntament d’Aielo de Malferit comprove les dades necessàries per a la tramitació d’esta sol·licitud. 

 

SOL·LICITE 

 

La concessió d’una de les Ajudes per naixement, adopció o acolliment, convocades per l’Ajuntament d’Aielo de Malferit. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA 

 

 Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant 

 Fotocòpia del Llibre de família 

 Fitxa de Manteniment de tercers 

Altres:  ________________ 
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________________________________ , _____ de /d ______________ de 2021 

Signatura del representant i segell de l’empresa, / Firma del representante y sello de la empresa, 

 

Signat: / Fdo: ___________________________________ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’AIELO DE MALFERIT 
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