SOL·LICITUD AJUDES PER AL
DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC I
PROFESSIONAL “ADAP”

SOL·LICITANT
Nom i Cognoms
Adreça

NIF
Telèfon

C. Postal

Població

E-mail

REPRESENTANT (S'HAURÀ D'ACREDITAR LA REPRESENTACIÓ):
Nom i Cognoms
NIF

Telèfon

DADES ACADÈMIQUES
Estudis oficials realitzats curs 2020/2021, especificar matèria:
Estudis Universitaris de Postgrau: _____________________________________
Estudis Universitaris:_________________________________________________
Cicle Formatiu:_______________________________________________________
Formació Professional Bàsica:____________________________________________
Programes Formatius de Qualificació Bàsica:_______________________________

SOL·LICITA
L'AJUDA PER Al DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC I PROFESSIONAL per import de : ________________
Per a les següents despeses subvencionables corresponents al curs escolar 2020/2021:
Despeses d'equipament general:
Material fungible.
Material informàtic
Despeses específiques:
Adquisició de llicències de programes.
Equipament i material específic directament relacionat amb la formació cursada.
Taxes de matrícula efectivament abonades.
Una altra formació específica directament relacionada amb la formació cursada.
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SOL·LICITUD AJUDES PER AL
DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC I
PROFESSIONAL “ADAP”

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Fotocòpia de NIF, NIE de la persona sol·licitant.
Fotocopia Llibre de Família, en cas de necessitar acreditar la filiació.
Fulla de manteniment de tercers segellada per l'entitat bancària i en cas contrari, s'aportarà
certificat bancari de titularitat el compte consignat.
FACTURES acreditatives de la despesa subvencionable sol·licitada i en el cas de Taxes de
matrícula, a més, el document acreditatiu del pagament d'aquestes.
Certificat o documentació acreditativa fefaent de les assignatures matriculades i si escau de les
assignatures aprovades en el primer quadrimestre o segon trimestre del curs actual 2020/2021,
expedit per la Universitat o Centre oficial que impartisca la Formació Professional Bàsica o el
Cicle Formatiu de Primer Grau, Grau Mitjà o Grau Superior, Programes formatius de
Qualificació Bàsica.
La no comunicació de dades i lliurament de documents sol·licitats o el frau dels mateixos pot provocar la no
atenció de la sol·licitud acceptada o la seua denegació.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Per la present, en qualitat de SOL·LICITANT d'aquesta ajuda, DECLARE:
Que les dades exposades en la present sol·licitud són certs.
Que es compromet a complir les obligacions que per als perceptors d'ajudes i subvencions
estableix l'article 14 de la Llei General de Subvencions, així com les establides en la
convocatòria de la present ajuda.
Que no he sol·licitat ni obtingut cap altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs ajuda per a la
mateixa finalitat procedent d'Administracions o ens públics privats, nacionals, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals que resulte INCOMPATIBLE amb la present ajuda, i que
en cas de ser compatible, no superen conjuntament el cost de la despesa subvencionada
Igualment DECLARE que dispose de la documentació acreditativa de les circumstàncies
anteriors, la qual posaré a la disposició de l'Ajuntament de Massanassa quan em siga
requerida
Massanassa a ______ de ___________________ de _________
Signatura de la persona sol·licitant

En compliment del la Llei orgànica 5/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, l'informem que les dades de caràcter personal i la informació facilitada per vostè seran incorporades
i tractades en un fitxer informatitzat del qual és responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és facilitar la
gestió administrativa que li és pròpia. Vostè podrà, en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent,
exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat mitjançant sol·licitud
dirigida a aquest Ajuntament.
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