Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Formulari EDU_001 (11.7.1.1)

SOL·LICITUD D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR
Curs escolar 2020-2021
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):

Alumne/s beneficiari/s
Nom

Cognoms

Data
naixement

Curs: 1r, 2n, 3r,...
Infantil/ESO/Batxill.

Centre educatiu

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

Cognoms

Data naixement
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Relació amb
l’alumne

Situació
laboral

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Formulari EDU_001 (11.7.1.1)

Les persones que consten i signen al final d’aquest full,

DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
1.
2.

3.

Que són coneixedores de les vigents Bases per a l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material
escolar, així com també de la convocatòria aprovada.
Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat i que queden assabentats que
la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de la subvenció
i/o de l’ajut/s.
Em trobo al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.

4.

Que no he rebut ni he sol·licitat cap altre ajut o beca pels mateixos conceptes i curs escolar.

5.

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 la subvenció/ajuda sol·licitada i les prohibicions i limitacions imposades
per la legislació,






AUTORITZEN a l’Administració a:
Consultar a l’Ajuntament l’acreditació de la convivència en el municipi de residència.
Sol·licitar a l’Administració Tributària la comprovació de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, de tots els membres computables de la unitat familiar, presentada en període
voluntari, i si s’escau, de les declaracions complementàries o rectificades presentades fora del període.



DENEGUEN



ACCEPTEN



expressament el seu consentiment perquè l’òrgan obtingui de forma directa
aquestes dades. Als efectes del Reglament Europeu de Protecció s’informa que la sol·licitud ha d’estar
complimentada de forma total i obligatòria, i que la denegació de l’interessat a autoritzar l’obtenció de
les dades dels apartats anteriors comportarà la impossibilitat de tramitar la sol·licitud de subvenció, a no
ser que la persona sol·licitant aporti personalment i adjunti a aquest formulari totes les certificacions
corresponents.
Atès el caràcter específica d’aquestes Bases, la persona sol·licitant que pren part en la
corresponent convocatòria accepta cedir les dades personals als centres educatius i, en aquells casos que
correspongui, a les empreses o editorials a qui se’ls hagi encomanat el subministrament dels llibres de
text i/o material escolar a l’alumnat per exprés acord del centre educatiu.

DONEN EL SEU CONSENTIMENT

a l’Administració a donar-los d’alta pel que fa a la notificació

electrònica.

6.

Només si no han fet la Declaració de Renda de l’any anterior a la convocatòria,
DECLAREN SOTA JURAMENT O PROMESA:
a.

Que els ingressos de la unitat familiar durant l’any anterior a la convocatòria han estat inferiors
al llindar màxim que fixen les Bases i la Convocatòria, a efectes de poder acreditar i optar a
l’ajut garantit del 75% del cost dels llibres i materials escolars:

□ SI
b.

□ NO

Altres circumstàncies: ....................................................................................................
..............................................................................................................

Gener
Sant Pere de Ribes, ......... d ..............................
de ...........
Nom i cognoms persones majors de 16 anys

DNI/NIE
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Signatura

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
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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)
 Imprès de Justificació (escollir una opció):
 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.



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 .

 En el supòsit de denegar expressament el consentiment per a poder consultar per Via
Oberta:

 Última Declaració de Renda de tots els membres de la unitat familiar majors d’edat.
(Si en el període de valoració de les sol·licituds en convocatòria ordinària, la Declaració de Renda de l’any
anterior a la convocatòria es troba en plena campanya de presentació, l’expedient es valorarà en base a
les declaracions presentades en la campanya immediatament anterior)

 Per a aquelles famílies en les que algun membre no hagi presentat la Declaració de
Renda:

 Si està obligat a presentar-la, i no ho ha fet, no caldrà presentar res, perquè es considerarà
DESESTIMADA per no complir els requisits.

 Si no està obligat a presentar-la, caldrà que empleni i signi la declaració jurada
(Full 5/6 d’aquest Formulari)

 La documentació esmentada en els dos punts immediatament anteriors es podrà substituir
per un informe de Serveis Socials.
Per a poder comprovar la veracitat sobre si les persones que formen part de la unitat familiar estan
obligades o no a presentar la Declaració de Renda i no ho han fet, pel fet de presentar la seva sol·licitud,
autoritzen als serveis tècnics i/o administratius del Servei d’Educació a que puguin consultar aquestes
dades per VIA OBERTA, per tant hauran d’haver signat el requadre corresponent.
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
Finalitat
Legitimació

Destinataris
Drets
Informació
addicional

Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Gestió dels Ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar.
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.
No es cediran dades a tercers excepte els previstos a les Bases Reguladores i obligació legal.
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.
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.
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