
 

Sol·licitud de subvenció nominal destinada a l’ alumnat escolaritzat en el 1er Cicle d’ 

Educació Infantil, curs 2022/2023. 

 

SOLS ES TRAMITARAN ELS FORMULARIS COMPLIMENTATS AMB 

TOTES LES DADES. 

 

DADES DE PARE / TUTOR. 

Nom i cognoms: 

.............................................................................................................................. 

DNI/NIE/Passaport ...................................... 

Domicili:.................................................................... 

CP: .................... Municipi: ...................................................... 

Telèfon:..........................................  

Mail:.....................................................................................................................................

........... 

 

DADES DE LA MARE / TUTORA. 

Nom i cognoms: 

.............................................................................................................................. 

DNI/NIE/Passaport ...................................... 

Domicili:.................................................................... 

CP: .................... Municipi: ...................................................... 

Telèfon:..........................................  

Mail:.....................................................................................................................................

........... 

 

DADES DE L’ALUMNE/ALUMNA 

Nom i cognoms: 

.............................................................................................................................. 

 

Escolarització durant el curs 2022-2023: 

□ 0 -1 any.  □ 1-2 anys.   □ 2-3 anys. 

 

Qui firma DECLARA que les dades consignades més amunt són certes, que compleix 

els requisits establits i es troba al corrent de les obligacions tributàries de caràcter estatal 

i local, i davant de la Seguretat Social, conforme disposen les bases reguladores de la 

convocatòria,  

 

SOL·LICITA la participació en la convocatòria de subvencions destinades a alumnat 

escolaritzat en el 1er Cicle d’ Educació Infantil durant el curs 2022/2023 i  

 



 

 

                AUTORITZA a l’Ajuntament d’Aielo de Malferita a comprovar l’existència 

d’incompliment d’obligaciosn tributaries amb l’hisenda local, i a obtindré de l’Agencia 

Estatal de l’Administració Tributaria i de la Tresoreria General de la Seguretat Social 

l’acreditació d’estar al corrent en el compliment d eles obligacions tributaries i amb la 

seguretat social. 

 

 

               NO AUTORITZA a l’Ajuntament d’Aielo de Malferita a comprovar 

l’existència d’incompliment d’obligaciosn tributaries amb l’hisenda local, i a obtindré de 

l’Agencia Estatal de l’Administració Tributaria i de la Tresoreria General de la Seguretat 

Social l’acreditació d’estar al corrent en el compliment d eles obligacions tributaries i 

amb la seguretat social. En aquest cas, el sol·licitant haurà d’aportar els justificants que 

acrediten tal circumstancies.  

 

S’adjunta la següent documentació: 

 

csadc copia DNI 

 

 

sfcdc justificant de titularitat bancaria del número de compte on els beneficiaris 

sol·liciten rebre la subvenció.  
 
 
 

 
 
 
 

Aielo de Malferit, ...... de .......................... de 2022. 
 
 
 

Signat: __________________________ 


