AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P-4620900-C
Pàgina Web: www.rafelbunyol.es
Adreça electrònica: rafelbunyol@gva.es

SOL·LICITUD DE D'INCLUSIÓ EN EL PROGRAMA
ALIMENTS DE NADAL 2017

Podran sol·licitar la inclusió en aquest programa aquelles famílies o unitats de convivència que es
troben en risc d'exclusió social i hagen sigut beneficiàries d'ajudes d'emergència i/o pobresa
energètica durant l'any 2017, empadronats i residents en el municipi de Rafelbunyol, amb
ingressos inferiors a 6.390 € de renda per càpita.

DADES DEL SOL·LICITANT DE LA INCLUSIÓ
NOM I COGNOMS
DATA DE NAIXEMENT
DOMICILI FAMILIAR
TELÈFONS DE CONTACTE

DADES DE TOTES LES PERSONAS QUE CONVIUEN AL DOMICILI (EXCEPTE PARES)
NOM I COGNOMS

PARENTIU

EDAD

TREBALL

INGRESSOS MES

DECLARACIÓ JURADA I AUTORITZACIÓ

Els sotasignats DECLAREN: ser certs quantes dades s'indiquen en aquesta sol·licitud; ser
conscients que la falsedat en els mateixos pot ser motiu suficient per a la cancel·lació de
l'expedient, així com que la documentació aportada és certa; i estar al corrent de les seues
obligacions tributàries i amb la seguretat social i AUTORITZA a l'Ajuntament de Rafelbunyol a
sol·licitar de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, informació de naturalesa tributària per
al reconeixement, seguiment i control del programa Aliments de nadal 2017.
Rafelbunyol, _________ de __________________ de 2017.

Firmat: el/la sol·licitant
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APORTA
DOCUMENTACIÓ
SI

NO

DNI de tots el membres de la unitat familiar
Certificat d’empadronament col·lectiu
Fotocòpia del llibre de familia completa
Fotocòpia del títol de familia nombrosa
Fotocòpia del títol de Familia Monoparental
TREBALLADORS EN ACTIU: última nómina
ATURATS: certificat sobre prestacions del SPEE (abns INEM) i DARDE
(revisió desocupació) actualitzats
PENSIONISTES: carta revaloració pensions 2017 o certificat INSS
ESTUDIANTS: certificat expedit pel centre docent
Declaració jurada dels ingressos en cas de no poder justificar-los
En cas que l'habitatge siga llogat o s'estiga pagant hipoteca, fotocòpia del
justificant de pagament on conste el domicili de l'habitatge
En el supòsit de famílies monoparentals, sentència o un altre document que
justifique qui té la guarda i custòdia dels fills i pensió dels aliments
Declaració de la Renda o certificat negatiu d'Hisenda
NOTES IMPORTANTS
En cas de no aportar tota la documentació necessària o de no firmar la sol·licitud, no es podrà
accedir a aquest Programa.
La falsificació de qualsevol informació sol·licitada suposaria la pèrdua automàtica de la beca, a
més de les possibles responsabilitats exigibles.
La presentació de la documentació es realitzarà en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de
Rafelbunyol en horari d'atenció al públic. El termini per a presentar les sol·licituds és de 10 dies
hàbils a comptar a partir de l'endemà a la publicació de les bases d'aquest programa. Després
del termini no s'arreplegaran sol·licituds. No s'arreplegarà cap sol·licitud incompleta.
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