
SOL·LICITUD  D’AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR   I ACTIVITATS DE SUPORT A 
LA NORMALITZACIÓ EDUCATIVA . Curs 2021/22 

 

EXPOSO: 

- Que sóc coneixedor/a del “programa d’ajuts per a material escolar i activitats  de  suport a la 
normalització educativa  per al curs 2021/22” i de la convocatòria del mateix. 

- Que compleixo els requisits exigits en la convocatòria per poder sol·licitar l’ajut*.  

 
(*) Per accedir a la convocatòria el nivell d’ingressos del nucli familiar no pot superar el barem de renda anual 

fixat en el quadre següent: 
 

  2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones ≥7  persones 

Tram E 18.126,59€ 22.309,65 € 26.492,71 € 30.675,77 € 34.858,83  € 39.041,89  € 

- Que els membres que formen part del meu nucli familiar de convivència, i consten 
empadronats al municipi de Manresa, són els següents (camps obligatoris per a majors de 16 
anys): 

  

NIF/DNI 
Parentiu amb 

relació a l’alumne/a 
NOM I COGNOMS 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

 Nom i cognoms (pare, mare o tutor/a) 

   DNI/NIE   Població i codi postal 

Domicili 
 

Núm. Pis Porta 

Adreça electrònica 
 

Telèfon 



- Que s’adjunta: 

 Fotocòpia del DNI de cada membre de la família  

 Fotocòpia del llibre o llibres de família 

Que no s’adjunta per haver estat entregada en una altra convocatòria sense que s’hagi produït 
variacions: 

 Fotocòpia del DNI de cada membre de la família,  

 Fotocòpia del llibre o llibres de família 

DEMANO: 

Se’ns concedeixi l’ajuda individualitzada d’ajuts per a material escolar i activitats de normalització 
educativa per al curs 2021/22 per als menors que es relacionen a continuació i que estan 
matriculats a: 

 

Nivell            
Curs 2021 
/22 

Nom i Cognoms 
Data de 
naixement 

Centre 
escolar 

    

    

    

    

    

    

    

 

DECLARO RESPONSABLEMENT: 

 Que accepto les bases de la present convocatòria. 

 Que la presentació de la sol·licitud implica que l’Ajuntament de Manresa podrà consultar 
aquelles dades necessàries que constin als registres administratius propis així com 
aquelles que puguin constar en registres administratius d’altres administracions 
públiques als efectes de comprovar que concorren els requisits per l’atorgament de l’ajut.  

 Que autoritzo la consulta d’aquelles dades necessàries esmentades en el punt anterior 
als efectes de comprovar que concorren els requisits per l’atorgament de l’ajut.  

 Que he informat a la resta dels membres del nucli familiar de convivència de la 
presentació d’aquesta sol·licitud. 

 I, en conseqüència disposo del seu consentiment per tal que l’Ajuntament realitzi 
l’esmentada consulta i em comprometo a aportar-lo en cas de que pugui ser requerit. 

En cas que algun membre s’oposi a la consulta d’aquestes dades, em comprometo a 
aportar els documents necessaris per acreditar els requisits (indicar membre/s, si 
s’escau i els documents que s’aporten): 

  



 Que em comprometo a aportar els documents necessaris i que resto assabentat/da que la 
falsedat o ocultació de dades podria deixar sense efecte l’ajut o ser motiu de denegació. 

 Que autoritzo que el pagament de l’ajut es realitzi per endossament al centre escolar. 

 Que conec que es donarà trasllat al centre educatiu d’algunes dades (mínimes i 
indispensables) d’aquesta sol·licitud als efectes de la seva tramitació. 

 Que em faig responsable de la veracitat de totes les dades manifestades en aquesta 
sol·licitud i formulo aquesta declaració responsable, d’acord amb l’article 35 de la llei 
26/2010, de 3 d’agost, sota la meva responsabilitat, facultant a l’Ajuntament de Manresa per 
a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen. 

 

 

Manresa, a ........ de................ de 2021. 
  Signatura, 

 

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA. 

 
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia del Drets 

Digitals i del Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD, el/la 

sotasignant autoritza al tractament automatitzat de les dades contingudes en l'expedient de la Secció 

d’Ensenyament de la convocatòria d’ajuts escolars i activitats de suport a la normalització educativa del 

curs 2019/20. Aquestes dades són bàsiques per conèixer l’estat familiar i econòmic de les persones i 

determinar així la possibilitat de beneficiar-se dels ajuts individualitzats per sufragar una part de les 

despeses de material escolar i participar de les activitats educatives del curs 2019/20. Així mateix, el/la 

sotasignant podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió,  limitació del tractament, i 

portabilitat, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament a 

l’adreça Plaça Major, 1, de Manresa, o amb instància general a la Seu Electrònica o mitjançant correu 

electrònic a l’adreça dpd@ajmanresa.cat. 

 

 

 

 

mailto:dpd@ajmanresa.cat

