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DADES IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT(PARE, MARE O TUTOR) 
 
Nom i cognoms:  NIF:  
Adreça  Tel:  
Correu electrònic:    
Altre progenitor:  NIF:  

 
DADES DELS MENORS CURS 2020/2021 
 
1. Nom i cognoms:  NIF:  
 Data de naixement  Centre escolar:  Curs:  
 

2. Nom i cognoms:  NIF:  
 Data de naixement  Centre escolar:  Curs:  
 

3. Nom i cognoms:  NIF:  
 Data de naixement  Centre escolar:  Curs:  
 

4. Nom i cognoms:  NIF:  
 Data de naixement  Centre escolar:  Curs:  

 
DADES ECONÒMIQUES DEL SOL·LICITANT  
 
CODI IBAN   
 

Entitat:  Oficina:  DC:  Número compte  

 
DOCUMENTACIÓ APORTAR 
 

o Còpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat de família. 
o Factura o tiquet de l’adquisició dels llibres del curs escolar que acrediti la despesa efectuada per L’ADQUISICIÓ DE 

LLIBRES (queda exclòs el material escolar). 

 
AMB LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DECLARO DE MANERA EXPRESSA I RESPONSABLE: 
 

o Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació adjuntada són certes. 
o Que conec i accepto el contingut de les Bases aprovades per la Junta de Govern Local relatives a l'atorgament d'ajuts per 

adquisició de llibres. 
o Que l’atorgament de l’ajuda resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per l’exercici corresponent. 
o Que l’incompliment de qualsevol dels punts anteriors pot comportar que s'invalidi l'ajut demanat, en el moment en què es 

produeixi. 
o Que es dona per assabentat que és responsabilitat del beneficiari el fet que aquesta ajuda el condicioni a rebre’n  

qualsevol subvenció d’un altre organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte, és a dir, els concedits pel Consell 
Comarcal, Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Educació, o qualsevol altre ens o organisme públic. 

o Que es dona per assabentat que la informació derivada de la formalització d’aquesta sol·licitud serà declarada a efectes 
tributaris, si s’escau. 

o Que no és deutor de l’ajuntament de Móra d’Ebre en cap concepte. L’ajuntament de Móra d’Ebre comprovarà les dades 
relatives al compliment d’obligacions tributàries vers aquesta entitat, als efectes exclusius de comprovació del compliment 
dels requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir l’ajuda que es sol·licita. 

o Que no es troba en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari, d’acord amb el que estableix 
l’article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. 

o Que es troba al corrent de pagament de la Seguretat Social i l’Agència Tributària. 
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El sotasignat sol·licita ajut econòmic del 20% de la despesa per l’adquisició llibres escolars i declara que totes les dades 
assenyalades són certes. 
 
 
 
Signatura del representant de l’alumne 
 
 
 
 
 
 
Data: 
 

 
IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 
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REQUISITS 
 

1. Poden sol·licitar les ajudes els pares, mares els tutors legals o les persones encarregades, temporalment o definitivament, 
dels escolars pels quals es sol·licita l’ajut de llibres. 

2. Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes els/les alumnes empadronats/des a Móra d’Ebre des de l’1 de gener de 2017 i 
matriculats en centres escolars. 

3. Cal presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa en els terminis i la forma establerts en aquesta convocatòria. 
 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR (No es fa necessària si es va sol·licitar i concedir aquesta ajuda l’any anterior i no ha sofert canvis en la 
mateixa) 

 
o Fotocòpia llibre de família de la/les fulla/es corresponent/s, si s’escau. 

o En cas de separació o divorci, fotocòpia de la resolució judicial i el conveni regulador que determini aquesta situació, si 
s’escau. 

o En cas de situació familiar de separació de fet, fotocòpia del document notarial o fotocòpia de justificants d’interposició de 
la demanda o d’altres documents que demostrin aquesta situació. 

o En cas de representació legal o acolliment de l’alumne beneficiari, la documentació acreditativa d’aquest fet.  

o Document acreditatiu de la matrícula i/o escolarització de l’alumne/a, on s’indiqui el centre i el curs a realitzar durant el 
curs 2020-21, només en cas d’alumnes no matriculats en els centres educatius de Móra d’Ebre. 

o El Volant de convivència de la unitat familiar i/o empadronament històric, serà expedit per l’ajuntament. 

 

MODALITAT B (llibres adquirits a través de l’associació de mares i pares dels alumnes). 

o Document acreditatiu de la matrícula i/o escolarització de l’alumne/a, on s’indiqui el centre i el curs a realitzar durant el 
curs 2020-21 ( només en cas d’alumnes no matriculats en els centres educatius de Móra d’Ebre). 

o Cas de llibres adquirits a través de l’associació de mares i pares dels alumnes, Còpia del rebut emès per l’associació per 
l’import pagat efectivament. 

 

 Les sol·licituds es presentaran preferentment electrònicament. 

 Presencialment  es recolliran al Centre Cívic (baixos ajuntament) de dilluns a divendres de 10.30 a 13.30 h. del 15 al 29 de 
setembre. 

 Amb cita prèvia a les oficines de l’ajuntament a partir del 30 de setembre fins el 15 d’octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable del tractament: Ajuntament de Móra d’Ebre. Plaça de Baix, 1 Dades de contacte del delegat de protecció de dades dpd.rgpd@moradebre.cat 
Finalitat del tractament: gestionar i donar resposta a la seva sol·licitud. Base jurídica: La base legal per al tractament de les vostres dades és l’aplicació de les 
bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics per a l’adquisició de llibres, llicències digitals i material escolar dirigits a famílies amb menors a càrrec que 
cursin segon cicle d’educació infantil, primària o secundària obligatòria. El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament o per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Existeix l’obligació de facilitar 
les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us 
siguin requerides. Més informació del tractament de dades: http://www.moradebre.cat. Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o 
suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà – Exercici de drets, l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre o mitjançant la seva seu electrònica (https://moradebre.eadministracio.cat/) 
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