
 
 
D’aco  

 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les dades facilitades seran incorporades en el corresponent fitxer 
automatitzat per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El responsable del fitxer és 
l’Ajuntament de Cunit i s’informa  la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant escrit presentat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
 

 
Nota: Per justificar ingressos s’han d’aportar les dades fiscals per a l’elaboració 
de la renda, i, en el seu cas, Declaració de la Renda de l’exercici  2021, i 
certificats d’altres ingressos i rendes no computables als efectes d’IRPF (PIRMI, 
RGC, pensions, subvencions, etc) 
 
Annex núm. 1 

 
SOL·LICITUD D’AJUTS INDIVIDUALITZATS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES 
DE TEXT PER AL CURS ESCOLAR 2022-2023 
 
Dades del sol·licitant: pare, mare, tutor/a: 
 
Nom i cognoms :_______________________________________________________ 

Adreça:_______________________________________________________________ 

Població: ______________________________________________________   

DNI/NIE/Passaport: _________________________________ 

Telèfon:____________________________________________ 

 
Dades de l’alumne/a: 

Nom i cognoms: _______________________________________________________ 

Data naixement: _______________________________   

Centre escolar curs any 2022/2023: ______________ Curs any 2022/2023: ______ 

 

Dades de l’alumne/a: 

Nom i cognoms: _______________________________________________________ 

Data naixement: _______________________________   

Centre escolar curs any 2022/2023: ______________ Curs any 2022/2023: ______ 

 

Dades de l’alumne/a: 

Nom i cognoms: _______________________________________________________ 

Data naixement: _______________________________   

Centre escolar curs any 2022/2023: ______________ Curs any 2022/2023: ______ 

 

Dades de l’alumne/a: 

Nom i cognoms: _______________________________________________________ 

Data naixement: _______________________________   

Centre escolar curs any 2022/2023: ______________ Curs any 2022/2023: ______ 

 

Dades de l’alumne/a: 

Nom i cognoms: _______________________________________________________ 

Data naixement: _______________________________   

Centre escolar curs any 2022/2023: ______________ Curs any 2022/2023: ______ 

 



 
 
D’aco  

 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les dades facilitades seran incorporades en el corresponent fitxer 
automatitzat per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El responsable del fitxer és 
l’Ajuntament de Cunit i s’informa  la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant escrit presentat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
 

 
 
 
Marqueu l’opció sol·licitada: 
 
 [  ]  Llibres de text     [  ] Materials Aula Oberta  
 
Declaració del pare, mare o tutor/a 
 
DECLARO que són certes les dades que faig constar en aquest document. SOL·LICITO que 
sigui admesa la meva sol·licitud d’ajut per a l’adquisició de llibres de text, AUTORITZO 
l’Ajuntament de Cunit a demanar i consultar les dades  de l’AEAT i de qualsevol altra 
administració pública als efectes de la comprovació del compliment dels requisits econòmics, 
AUTORITZO l’Ajuntament de Cunit a fer la cessió i tractament de dades de caràcter personal 
per tal de poder fer efectiu l’ajut, a l’AMPA del centre on el meu fill/a cursa els seus estudis i 
ACCEPTO la publicació per edictes al tauler d’anuncis de la Corporació de conformitat amb 
l’article 11.3 de les bases.  

 
Cunit, ________ d ____________ de _______ 
 
Signatura, 
 

 
ADJUNTO la següent documentació: 
 
O Fotocòpia DNI, NIE o passaport del pare i de la mare o tutor/a legal, i dels fills/filles si en 
disposen. 
O Fotocòpia llibre de família. 
O Dades fiscals dels membres de la unitat familiar que obtinguin ingressos de qualsevol tipus, i, 
en el cas que siguin subjectes obligats per la llei de l’IRPF, declaració de la renda de les 
persones físiques, tot referit a l’exercici 2021. 
O Certificats de pensions  i altres ingressos no computables i/o altres ajuts (PIRMI, Renda 
Garantida de Ciutadania, pensions, subvencions, etc), tot referit a l’exercici 2021 
O En cas de separació o divorci, conveni regulador i denúncia d’incompliment si no es percep. 
En el cas de no existir sentència per estar en tràmit el procediment, s’aportarà testimoni de 
l’auto d’admissió a tràmit de la demanda o cèdula d’emplaçament.  
O Certificat de discapacitat. 
O Carnet de família nombrosa o monoparental. 
O Annex nº 2 complimentat i signat, que inclou 

- Declaració responsable de no percebre ni haver sol·licitat cap altre ajut pel mateix 
concepte i/o compromís de desistiment en el cas d’atorgament.  

- Autorització de pagament del cost dels llibres de text a les AMPA. 
O Annex nº 3 complimentat i signat, que inclou 

- Acceptació d’ajut individualitzat  per a l’adquisició de llibres de text de l’ajuntament 
de Cunit. 

- Compromís de devolució de llibres en bon estat. 

 
(L’Ajuntament de Cunit es reserva el dret a fer les comprovacions que consideri oportunes per contrastar 
la veracitat de les dades declarades pels sol·licitants. En cas que, efectuades les comprovacions, les 
dades no s’ajustin a les declaracions efectuades, les sol·licituds quedaran excloses del procés de 
valoració). 

____________________________________________________ 
 
“A reomplir per l’Administració”: 

 
Sol·licitud núm............. 

Puntuació criteris econòmics: ________________ 

Puntuació altres criteris de valoració: ___________ 
Puntuació total: ____________ 


