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ANNEX A LA SOL·LICITUD. AJUDES A L'ADQUISICIÓ D'EQUIPS I TECNOLOGIA PER A 
FACILITAR L'ACCÉS A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ DE PERSONES AMB 

DISCAPACITAT (ACCESTIC - PERSONES FÍSIQUES). ANY 2012 
ANEXO A LA SOLICITUD. AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y 

TECNOLOGÍA PARA FACILITAR EL ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACCESTIC - PERSONAS FÍSICAS). AÑO 2012

A DADES COMPLEMENTÀRIES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO NOM / NOMBRE NIF

LLOC D'EMPADRONAMENT / LUGAR DE EMPADRONAMIENTO

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

TERMINI DE DURACIÓ DE LA MINUSVALIDESA / PLAZO DE DURACIÓN DE LA MINUSVALÍA DIAGBÒSTIC / DIAGNÓSTICO

GRAU DE MINUSVALIDESA / GRADO DE LA MINUSVALÍA

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR / DOCUMENTACIÓN A APORTARB

Còpia del certificat de minusvalidesa en el qual conste el diagnòstic i grau 
Copia del certificado de minusvalía en el que conste el diagnóstico y grado

Fitxa/es del producte/s i pressupostos (2 per producte sol·licitat) 
Ficha/s del producto/s y presupuestos (2 por producto solicitado)

C FITXES / FICHAS

S'han d'incloure tantes fitxes (conforme a l'annex 1.1) com productes o grups de productes desitgen sol·licitar-se, amb un màxim de 3 fitxes. 
Amb cada fitxa s'adjuntaran pressupostos detallats de 2 empreses subministradores. 

  
Se han de incluir tantas fichas (conforme al anexo 1.1) como productos o grupos de productos deseen solicitarse, con un máximo de 3 fichas. 

Junto a cada ficha se adjuntarán presupuestos detallados de 2 empresas suministradoras.

Nombre de fitxes sol·licitades (*) 
Número de fichas solicitadas (*)

(*) Cada fitxa i els pressupostos associats a esta, ha d'anar numerada / Cada ficha y los presupuestos asociados a ella, ha de ir numerada

D SUBVENCIÓ TOTAL SOL·LICITADA / SUBVENCIÓN TOTAL SOLICITADA

Número de fitxa 
Número de ficha

Fitxa 3 
Ficha 3

Fitxa 2 
Ficha 2

Fitxa 1 
Ficha 1

Import pressupostat (impostos inclosos) (*) 
Importe presupuestado (impuestos incluidos) (*)

, d del

Firma:

La persona sol·licitant o el representant legal / La persona solicitante o el representante legal

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de 
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions 
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb 
el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

(*) L'import de la despesa pressupostada correspondrà al pressupost més barat de cada fitxa 
El importe del gasto presupuestado corresponderá al presupuesto más barato de cada ficha
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