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SOL·LICITUD D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR  

Curs escolar  2021-2022  

 

S’HAURÀ DE PRESENTAR UNA SOL·LICITUD PER CENTRE  EDUCATIU I FAMÍLIA 

Dades de la persona sol·licitant: pare, mare, tutor/a legal (*) 

Nom:  Cognoms:   

NIF / NIE:  Telèfon fix:  Telèfon mòbil:  

Adreça (Nom de la via, carrer, plaça):    

Núm. :  Pis:  Porta:   

Població:    CP:  

Adreça electrònica (e-mail):  

Centre educatiu:  

 

Alumne/s beneficiari/s  

Nom  Cognoms  
NIF/NIE  Curs: 1r, 2n, 3r,... 

Infantil/ESO/Batxill  

   
 

    

 
 

  

    

    

 

Situació familiar (persones que formen part de la unitat familiar):  

Nom  Cognoms  
NIF/NIE Relació amb l’alumne 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (Marcar amb una X):  

� En tots els casos: 

� Imprès de sol·licitud: Formulari EDU_001 (11.7.1.1) PER CADA CENTRE ESCOLAR 

� Declaració Responsable i consentiment degudament omplerta i signada 

 Imprès de Justificació, per cada centre relacionat:  

� Formulari EDU_002 (11.7.1.1): Quan la gestió de la compra dels llibres i/o material escolar la fa 

directament el centre educatiu o AMPA.  PER CADA CENTRE ESCOLAR 

� Formulari EDU_003 (11.7.1.1): Quan la gestió de la compra dels llibres i/o material escolar la fa 

directament la família perquè el centre educatiu és de fora del municipi o altres circumstancies .  PER CADA CENTRE 

ESCOLAR 

NOTA: Abans de firmar la seva sol·licitud, llegeixi la informació bàsica sobre protecció de dades que es detalla a continuació:  

Informació bàsica sobre Protecció de Dades  

Responsable  Ajuntament de Sant Pere de Ribes  

Finalitat  Gestió dels Ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar.  

Legitimació  L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està legitimat per al tractament de les dades d’acord amb allò establert 

a les Bases Reguladores dels esmentats ajuts i per l’autorització prestada per l’interessat mitjançant el 

formulari corresponent.   

Destinataris  No es cediran dades a tercers excepte els previstos a les Bases Reguladores i obligació legal.  

Drets  Accedir, rectificar, suprimir les seves dades, limitar-ne el tractament, exercir l’oposició i sol·licitar la 

portabilitat, conforme al que estableixen les Bases Reguladores.   

Informació 

addicional  

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a les Bases Reguladores per a 

l’atorgament d’ajuts per l’adquisició de llibres i material escolar.   

 

Signatura sol·licitant 

 

 

 

Sant Pere de Ribes,                  de/d’                             de 2021 


