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SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS, CURS 2017/2018 
 
DADES IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT(PARE, MARE O TUTOR)* 

Nom i Cognoms:                                                                        DNI: 
  
 

Adreça a efectes de notificació: 
 

 
Municipi:                                                                                      Telèfon mòbil/fix: 
 
            

Altre progenitor (Nom i Cognoms):                                    DNI: 
 
 

 
NOM I COGNOMS DEL BENEFICIARI: (ALUMNE) 

 
NOM I COGNOM DNI DATA NAIXEMENT CURS 

ESCOLAR 
CENTRE ESCOLAR 

 
 
 

    

 

 
CORREU ELECTRÒNIC: 
(OMPLIR si es vol rebre les notificacions o comunicacions referents a la seva sol·licitud per aquest mitjà) 

 

 

DADES DE L’ESTABLIMENT ON S’HA ADQUIRIT ELS LLIBRES.  

 
Establiment col·laborador:      
 

 Llibreria Rosa       
  Bassa 

 
Establiment no col·laborador:         
 

 Nom:   _________________________________                   
  Cooperativa AMPA Centre educatiu: _______________________________ 

 
DADES ECONÒMIQUES DEL SOL·LICITANT (MODEL B) 

 
Codi IBAN ...................................  
Entitat:.......................... Oficina:...................  DC:...........  Núm. compte:..................................................... 
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El sotasignat declara: 
 

 Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 

 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. 

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

 Que no és deutor de l’Ajuntament de Móra d’Ebre en cap concepte. 

 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. 

 Que es troba al corrent de pagament de la Seguretat Social i l’Agència tributària. 

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. 
 
 

 AUTORITZO a l’Ajuntament de Móra d’Ebre prèvia autorització podrà sol·licitar a aquests 
organismes les dades relatives al compliment d’obligacions tributàries i amb la seguretat Social, als 
efectes exclusius de comprovació del compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i 
mantenir la beca que es sol·licita.   
 

 
Signatura del representant de l’alumne:                                           Data: 
 
 
 
 

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

 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada 
que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, amb la finalitat de mantenir les dades d’agenda i 
contactes de l’ajuntament. 
 
La persona interessada autoritza l’Ajuntament de Móra d’Ebre a cedir des d’aquest  moment les seves dades personals, per a la seva utilització 
en les finalitats exposades. Així mateix, l’autoritza per tal que realitzi la tramitació i gestió escaient per aconseguir la documentació que sigui 
necessària, en virtut del que s’estableix a la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i a la Llei 29/2010, de l’ús dels 
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 
 
Així mateix s’informa a la persona interessada, de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes 
establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Móra d’Ebre.  
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REQUISITS: 

 
1. Poden sol·licitar beques 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 beques els alumnes empadronats a Móra d’Ebre des de l’1 

de gener de 2015 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 aportada (Assenyaleu amb una X) 

 
o Fotocòpia llibre de família de la/es fulla/es corresponent/s. 

 
o Fotocòpia DNI de l’alumne si en té. 
o Fotocòpia DNI dels pares o tutors. 

 
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 matricula i/o escolarització de l’alumne/a, on s’indiqui el centre i 

el curs a realitzar durant el curs 2017-18, només en cas d’alumnes no matriculats en els 
centres educatius de Móra d’Ebre.  

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

MODALITAT B  

(Alumnes no matriculats en centres educatius de Móra d’Ebre i 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 2017-18. 
 
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). 
 

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. 
 
o Fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis on consti el número de compte corrent. 

 
(L’expedició de les fotocòpies tindrà un cost de 0,10€) 
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