Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ABRERA

SOL·LICITUD AJUT LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIGITAL curs 2022-2023
Dades de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a)
Nom i cognoms

NIF/NIE

Domicili

Telèfon

Codi postal i població

Adreça electrònica

Representant: Nom i cognoms

NIF/NIE

SI

NO autoritzo la notificació via seu electrònica (necessari certificat digital - es rebrà alerta al correu electrònic)

Dades de l’alumne/a
Nom i cognoms

Data naixement

Centre educatiu on està matriculat

Municipi

Tipus centre

 Centre públic
 Centre concertat (privat sostingut amb fons públics)
Etapa i curs

 Escola d’Educació Infantil i Primària
 P3

 P4

 P5

 1r

 Institut d’Educació Secundària
 1r ESO  2n ESO  3r ESO

 2n

 3r

 4t

 5è

 6è

 4t ESO

 Escola d’Educació Especial

SOL·LICITO: (marqueu casella o caselles)
L’ajut econòmic per a l’adquisició de:
 Llibres de text i/o material autoeditat
 Ordinador o tauleta digital
 Continguts educatius digitals
 Material didàctic (alumnes d’Escola d’Educació Especial)
Percebre l’ajut al següent compte corrent:
Aportar document acreditatiu de titularitat del compte, extret de l’aplicació de l’entitat bancària en línia (on-line).
En cas que no sigui possible, anotar seguidament el compte i validar i segellar per l’entitat bancària:
Codi IBAN (International Bank Account Number):
IBAN
E

Entitat

Oficina

D.C.

Número de compte

S

Codi BIC (Bank Identifier Code):

Segell de l’entitat bancària:

En cas que la persona sol·licitant ja hagi presentat el compte corrent per a anteriors convocatòries, s’haurà de declarar tot
seguit que no ha sofert cap variació:
JO.............................................................................................. (nom i cognoms de la persona sol·licitant) declaro
que en els cursos anteriors ja vaig presentar el compte corrent, i que fins al moment no ha sofert cap variació.
I DECLARO sota la meva responsabilitat:
-

Que accepto les bases específiques reguladores d’aquests ajuts.
Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (inclosos els deutes contrets amb l’Ajuntament
d’Abrera) i davant de la Seguretat Social.
Que no estic incurs en cap dels altres supòsits de prohibició per a ser beneficiari de subvencions previstos a l’article
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Que no percebo cap altre ajut destinat al mateix fi que suposi cobrir més del 100% del cost total de l’objecte de l’ajut.
Que totes les dades assenyalades són certes.

RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE S’APORTEN
La persona sotasignat aporta l’original de la següent documentació:
En tots els casos:
 NIF/NIE de la persona sol·licitant
 Llibre de família (pàgina on consten els pares de l’alumne/a i pàgina on consta l’alumne/a) o document equivalent.
En cas que la persona sol·licitant ja hagi presentat la documentació anterior per a anteriors convocatòries, s’haurà de
declarar tot seguit que els documents no han sofert cap variació:
JO.............................................................................................. (nom i cognoms de la persona sol·licitant) declaro
que en cursos anteriors ja vaig presentar el NIF/NIE i el document acreditatiu de la relació de filiació o tutoria, i que
fins al moment no han sofert cap variació.
 Factura o document equivalent justificatiu de la despesa realitzada, on consti el nom i cognoms del
pare/mare/tutor/tutora de l’alumne/a, els articles adquirits, l’import, la forma i la data de pagament. I també justificant del
pagament (comprovant bancari si s’ha fet amb targeta o mitjançant transferència / tiquet o segell de cobrat a la factura si
s’ha fet en efectiu).
A més, per als alumnes no matriculats als centres públics d’Abrera:
 Document acreditatiu de la matrícula i/o escolarització de l’alumne/a, on s’indiqui el centre i el curs actual
 Per als llibres de text: Relació detallada dels llibres de text que el centre educatiu facilita a la família
 Per al material autoeditat: Certificat emès pel centre en el qual es detalli el material autoeditat i el seu import
Per a l’ordinador/tauleta digital i continguts educatius digitals:
 Certificat emès pel centre en el qual s’informi que el seu projecte educatiu aposta per la renovació didàctica, utilitzant a
l’aula les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement, i en el qual es detalli
quines són (ordinador/tauleta digital, continguts educatius digitals).
Per al material didàctic (alumnes d’Escola d’Educació Especial):
 Certificat emès pel centre en el qual es detalli l’import del material didàctic.

Signatura pare/mare/tutor/a

Localitat i data:
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran
utilitzades exclusivament amb la finalitat de formalitzar la sol·licitud ajuts llibres de text i material digital i no es preveu la seva cessió a tercers llevat d’obligació
legal. El responsable de les mateixes és l’Ajuntament d’Abrera: Plaça de la Constitució número 1, 08630 – informacio@abrera.cat. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1

