
SOL·LICITUD DE L’AJUT MUNICIPAL PER A LLIBRES DE 
TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS 2022-2023

SOL·LICITANT

DADES DELS/ES ALUMNES PER ALS QUALS SOL·LICITA AJUT

SOL·LICITO: Ajut municipal per a l’adquisició de llibres de text i de material escolar pel curs 2022-2023. 
Atès que els llibres i el material escolar s’adquireixen a través d’una entitat col·laboradora i que l’import de 
l’ajut s’ingressarà a l’AMPA o comercial del centre/es educatius dels alumnes, autoritzo a informar a 
l’AMPA o comercial de les dades relatives als ajuts concedits als meus fills i/o filles

A l’efecte de la valoració:

Adjunto la documentació necessària que acredita la situació de la unitat familiar (fotocòpies) de:

Declaro que (marqueu amb una X si s’escau una o més de les següents opcions):

Vidreres, _________de ______________de 20 22 Signatura de la persona sol·licitant

Nom i cognoms:
Domicili: DNI/NIF/NIE:
Població: Telèfons:
Correu electrònic: Codi Postal:

Nom i cognoms dels/es alumnes Data naixement Curs escolar
2022-2023

Centre Escolar 2022-2023

Document identificatiu (DNI, NIE o passaport) de la persona que signa la sol·licitud i dels altres membres de la 
unitat familiar empadronats en el mateix domicili majors de 18 anys.

En el cas de separació o divorci conflictius, documentació acreditativa d’aquesta situació (Intervenció de Serveis 
Socials, Mesures de mediació durant el procés de separació, denúncies entre les parts...)
En cas de ser beneficiari d’una pensió d’aliments o compensatòria i no percebre-la, s’ha de presentar la 
demanda judicial per incompliment de sentència.  
Darrer rebut satisfet del lloguer o de la quota hipotecària.
Certificat de convivència del padró municipal.
Justificant dels ingressos de la unitat familiar (de tots els majors de 18 anys empadronats al domicili dels/es 
alumnes):
Últimes tres nòmines 
En cas de prestació d’atur (Carta de SEPE en la que consta l’import i el temps de durada de la prestació)
En cas de pensió, certificat acreditatiu de la pensió.
Els membres majors de 18 anys que convisquin al domicili familiar i que es trobin sense ingressos, han de 
portar certificat negatiu de l’atur.   
Declaració de la renda de l’any en curs corresponent a l’exercici 2021, esborrany de la mateixa o certificat 
d’ingressos.

Tinc la condició de família nombrosa o monoparental.
Membre/s al nucli familiar amb discapacitat reconeguda superior al 33%.
Membre/s al nucli familiar amb grau de dependència (Caldrà portar la documentació acreditativa corresponent)

Protecció de dades:

Les dades personals recollides en aquesta sol·licitud i en els documents adjunts seran incorporades al sistema de gestió 
d’expedients de l’Ajuntament de Vidreres per a la valoració pròpia de la convocatòria. Les vostres dades es comunicaran als professionals 
competents en matèria de serveis socials de la població de Vidreres. 
Autoritzo la cessió de les meves dades o de qui represento recollides en aquesta sol·licitud i en la documentació annexa a l’Ajuntament de 
Vidreres amb fins de valoració, informació i de resolució de la convocatòria.
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