
 

SOL·LICITUD D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS  

INTERESSAT/DA 
Nom i Cognoms  

NIF/NIE/CIF  

Adreça  

Població  Codi postal  

Correu electrònic  Tel. mòbil  
    
     Manifesto que vull rebre la notificació per mitjans electrònics. 1 
 

DADES DELS FILLS PELS QUALS ES SOL·LICITA L’AJUT 
Nom i cognoms Centre escolar Curs 

   

   

   

   

   
 
Total membres de la unitat familiar:        Títol de família monoparental:       SI         NO 
 
SOL·LICITO 
L’ajut per a l’adquisició de: 
      Llibres escolars d’Educació infantil (2n cicle), primària o secundària obligatòria pel curs 
(posar cada any el de la convocatòria) 
 Declaro que: 
1.  Són certes les dades consignades. 
2.  Accepto les bases de la present convocatòria d’ajuts. 

DOCUMENTS QUE PRESENTO 2 
  Justificant d’ingressos: 6 darreres nòmines, declaració trimestral d’hisenda o declaració 

responsable d’ingressos, segons el model normalitzat.  
  Còpia dels moviments de tots els diferents comptes bancaris de tots els membres de la 

unitat familiar, des de gener de l’any en curs 
 Conveni o sentència de divorci: quan un dels membres de la unitat familiar ja no 

convisqui en el domicili però encara hi estigui empadronat. 
   Autorització consulta dades. 



Les persones que consten i signen aquest full  
Nom i cognoms   DNI/NIE     Signatura 
 
 
 
 
 
 
DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
1.Que som coneixedores i Acceptem els Criteris per l’atorgament d’Ajuts per l’Adquisició de 
Llibres Escolars en paper i en format digital, d’Educació Infantil (2n cicle), Primària i 
Secundària Obligatòria per al Curs de la convocatòria, i que hem sol·licitat. 
2. Que reuneixo els requisits previstos als Criteris per l’atorgament d’Ajuts per l’Adquisició de 
Llibres Escolars en paper i en format digital, d’Educació Infantil (2n cicle), Primària i 
Secundària Obligatòria per al Curs de la convocatòria. 
3. Que les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat i que quedem 
assabentats que la inexactitud, falsedat de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a 
la denegació o revocació de l’ajut/s. 
4. Que em comprometo a aportar tots els documents que l’Ajuntament em requereixi i que 
siguin necessaris per tramitar i resoldre aquesta sol·licitud. 
5. Que em comprometo a col·laborar en les actuacions de comprovació, verificació o control 
administratiu que pugui efectuar l’Ajuntament per a comprovar la veracitat de les dades i el 
compliment de les condicions exigides i sotmetre’s a les mesures de control econòmic que 
s’escaiguin 
6. A fi de verificar tot allò declarat a la sol·licitud, i es pugui comprovar l’adequat compliment 
de totes les condicions necessàries per a l’accés a l’ajuda sol·licitada i les prohibicions i 
limitacions imposades per la legislació, 
     AUTORITZEM a l’Administració a realitzar les consultes necessàries per la tramitació de 
l’ajut. 
     DENEGUEM expressament el nostre consentiment perquè l’òrgan obtingui de forma 
directa aquestes dades i en aquest cas l’interessat haurà de portar tota la documentació 
justificativa. 
 
Malgrat de Mar,        d                             de 20 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Abans de firmar la seva sol·licitud, llegeixi la informació bàsica sobre protecció de 
dades que es detalla al darrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INFORMACIÓ 
 
1 Notificacions electròniques 
Si aquesta instància genera una notificació per part de l’Ajuntament, serà obligatòriament 
electrònica per a: 1. Les persones jurídiques. 2. Les entitats sense personalitat jurídica. 3. 
Les que exerceixin una activitat professional per la qual sigui requisit la col·legiació 
obligatòria per als tràmits que realitzin en exercici d’aquest activitat professional. 4. Les que 
representin a una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament. 
5. Els treballadors i les treballadores d’aquesta administració, d’acord amb l’art. 14 de la 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, en endavant LPACAP. Els requisits tècnics per rebre una notificació electrònica 
es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
2 Consulta de documentació que té l’administració 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar pot consultar i accedir a documents de les persones 
interessades, elaborats per qualsevol administració pública, preceptius per a la tramitació i 
resolució de l’expedient, fonamentant-se en l’article 6.1.e. del Reglament General de 
Protecció de Dades 2016/679: El tractament és necessari per al compliment d’una missió 
realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del 
tractament. Així mateix, d’acord amb l’article 28.3. de la LPACAP, l’ajuntament no requerirà 
a les persones interessades dades o documents no exigits per la normativa reguladora 
aplicable o que hagin estat aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol administració. 
 
3 Política de protecció de dades 

Responsable del 
tractament 

Ajuntament de Malgrat de Mar 
C. Carme, 30 (08380 – Malgrat de Mar) 
Tel.: 93 765 33 00 Fax: 93 761 09 93 correu@ajmalgrat.cat 
www.ajmalgrat.cat 

Dades de contacte 
delegat de protecció de 
dades 

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS 
LOCALS - Diputació de Barcelona. 
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta.  
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (08035 – Barcelona) 
Telèfon: 93 472 65 00 dpd.ajmalgrat@diba.cat  

Finalitat del tractament Tramitar la vostra sol·licitud. 
Base jurídica Dades obligatòries per a la tramitació de la vostra sol·licitud. 

Destinataris 

Les vostres dades poden ser comunicades a d’altres 
organismes perquè ho exigeixi una normativa o perquè 
l’Ajuntament manté un conveni per a la resolució de la vostra 
sol·licitud. No seran transferides fora de la Unió Europea. 

Drets de les persones 

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o 
supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, 
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o 
mitjançant la seva seu electrònica (www.ajmalgrat.cat). 

Termini conservació de 
les dades 

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació. 

Reclamació 
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament, 
mitjançant la seu electrònica (www.ajmalgrat.cat) o per mitjans 
no electrònics. 
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