
 
  
 
 

  
ANNEX I: SOL·LICITUD D’AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ D’ORDINADORS PER A ESTUDIANTS 
UNIVERSITARIS I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CURS 2020/2021 I 2019/2020 
 

Dades de la persona sol·licitant: 

 
 
Matriculat en (indique el curs)  ____________________________________ en els estudis de (indique la 
especialitat) __________________________en (facultat/institut/conservatori)_________________________                    
Indicar si s’han sol·licitat altres subvencions pel mateix objecte a altres institucions:        SI      NO 
En cas afirmatiu indicar organisme i quantitat:___________________________           

 
Coneixedor/a de les bases que regeixen la convocatòria d'ajudes a l’adquisició d’ordinadors per a 
universitaris i alumnes de cicles formatius de grau superior, accepte les condicions establides a les bases 
publicades al BOP núm.19 de 26 de gener de 2018 i modificades tal i com se publiquen al BOP de 14 de 
gener de 2021. I sol·licite participar, per la qual cosa presente la documentació requerida en la 
convocatòria i autoritze a l’Ajuntament a realitzar les comprovacions necessàries per a dur a terme aquesta 
finalitat. 

L'Alcúdia,   de  de 202    . 
SIGNATURA 
 

  

 Nom i cognoms    
 

Documentació que s'entrega: 

Fitxa de manteniment de tercers degudament emplenada per l'entitat bancària corresponent a nom    de 
l'interessat/da o certificat bancari. 
Fotocòpia del DNI/NIE i en el seu cas del representant. 
Document expedit per la universitat o centre corresponent on consten els crèdits  en que està matriculat i 
els estudis que cursa, o el certificat de matrícula on indique el curs i els estudis que cursa de cicle 
formatiu. 
Declaració responsable de estar al corrent en les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, amb 
l'Ajuntament de l'Alcúdia, així com la resta d’obligacions recollides a la normativa vigent. 
Factura justificativa de l’ordinador de taula o portàtil serà a nom del beneficiari. 
Documentació acreditativa del pagament mitjançant justificant bancari o resguard bancari o rebut 
Model de representació   

 
 

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals 
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament de l'Alcúdia com 
responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol·licitud que vostè indica en aquesta sol·licitud d’ajuda a la 
compra d’ordinador per a estudiants. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De 
conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a 
ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part 
de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com 

   COGNOMS I NOM:   

DOMICILI:      

LOCALITAT:  PROVÍNCIA:  CP:    

NIF:   TELÈFON:    

CORREU ELECTRÒNIC:        

MODALITAT PER LA QUAL VOL SER NOTIFICAT/DA:          PAPER         ELECTRÒNIC  
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