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PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT

NIA(*) * 1r COGNOM * 2n COGNOM NOM *

SEXE

 
DATA NAIXEMENT PROVÍNCIA *

   
MUNICIPI O ENTITAT LOCAL MENOR EMPADRONAMENT *

   

CODI DE CENTRE * DENOMINACIÓ *

PROVÍNCIA

 
MUNICIPI

 

DADES DEL CENTRE

(*) NIA: Número d'identificació de l'alumne/a que li va ser entregat en el moment de formalitzar la matrícula Si no ho
coneix, pot sol·licitar-ho en el centre educatiu de l'alumne

PARENTIU *

Trieu una opció
NIF/NIE * 1r COGNOM * 2n COGNOM

NOM * ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) * CP *

PROVÍNCIA *

   
MUNICIPI *

   
TELÈFON * CORREU ELECTRÒNIC

Que siga admesa esta sol·licitud als efectes de participació en el programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana per al present curs escolar.

IMPORT TOTAL DE LES FACTURES/JUSTIFICANTS * (*) Només associat als llibres o materials curriculars

IBAN DEL COMPTE DEL
SOL·LICITANT *

EMISSOR CIF/NIF
EMISSOR

NUM. FACTURA /
JUSTIF (1)

DATA.
FAC/JUSTIF

IMPORT (IVA
INCLÒS) *

1

2

3

4

5

6

7

8

(1) En el cas que el document justificatiu siga un document de l'AMPA i no incloga el NÚM. de justificant, es recomana
introduir el Número d'Identificació de l'Alumne (NIA) com NÚM. de justificant.

INDICAR DOCUMENTACIÓ APORTADA

A  DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE/A

B  DADES DEL SOL·LICITANT (PARE, MARE, TUTOR/A LEGAL, ALUMNE/A EMANCIPAT/DA O CENTRE)

C  SO·LICITUD I RELACIÓ DE FACTURES/JUSTIFICANTS

D  DOCUMENTACIÓ APORTADA (Consultar a l'ajuntament o a l'entitat local menor)
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El sol·licitant declara davall la seua responsabilitat:
- Que queda assabentat/da que la inexactitud de les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o revocació
de la seua participació en el programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana per al present curs.

- Que es compromet a conservar els llibres de text i material curricular i tornar-los al centre al finalitzar el curs
escolar.
- Que són certes les dades bancàries de l'apartat C que identifiquen el compte corrent del qual és titular/cotitular.

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria
d’Educació, Investigació,Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues
seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).

Així mateix el firmant consent expressament que les dades personals contingudes en este imprés i en la matrícula de
l'alumne/a siguen cedits a les administracions cofinanciadoras del programa, amb la finalitat de complir amb el que
establix l'Orde de 17/2015, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es
regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de
text dirigit a l'alumnat que curse ensenyances obligatòries i formació professional bàsica en els centres públics i
privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al present curs.

E  DECLARACIÓ RESPONSABLE


