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SOL·LICITUD D’AJUTS PER LLIBRES I MATERIALS ANY 2021 

 
 

Dades d’identificació del sol·licitant 
 

 

NOM I COGNOMS: 
 

NIF: 

ADREÇA: MUNICIPI: Puig-reig 

CP: 08692 ESTAT CIVIL: TELÈFONS: 

NÚM.MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR DE CONVIVÈNCIA: 

NOM DEL MENOR: EDAT: 

NOM DE L’ESCOLA: CURS: 

 

Dades a l’efecte de notificacions 
 

 

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ: 

CORREU ELECTRÒNIC: MÒBIL: 

 

Declaració de responsable 
 

 Declaro que les dades consignades a la sol·licitud, així com la documentació que 
s’adjunta són certes i que no s’ha amagat cap dada que pugui invalidar la seva 
sol·licitud respecte als requisits i criteris d’accés a les prestacions. 

 Que no he rebut ajudes pel mateix destí d’altre organisme, públic o privat. En cas 
contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import de les rebudes. 

 Que no posseeixo bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre 
els que es tingui un dret de propietat, possessió, us de fruit o qualsevol altre que, per 
les seves característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venta, indiqui 
l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita 
l’ajuda. En cas contrari indicar quins. 

 Em comprometo a col·laborar amb el Pla de Treball establert amb els serveis socials 
municipals per a la millora de la situació 

 A comunicar als serveis socials municipals qualsevol canvi de les circumstàncies 
personals descrites. 

 Autoritzar a l’Ajuntament de Puig-reig a efectuar les consultes necessàries a 
l’Agencia Estatal Tributària, si s’escau, a efectes de complir les condicions per tenir 
dret a l’ajut. 

 A autoritzar que les dades de caràcter personal s’incloguin en la base de dades de 
l’Àrea de Serveis Socials pel seu tractament informàtic, d’acord amb la Llei 
orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals. 
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Documentació a adjuntar (Només aportar la documentació en cas de canvis o nova 
sol·licitud) 

 

 Volant de convivència 

 NIF/NIE/passaport de tots els membres de la unitat familiar 

 Llibre de família 

 Justificació d’ingressos de la unitat familiar de convivència (últims 6 mesos) 

Declaració de la renda o en el seu defecte: nòmines, atur, pensions, altres 
prestacions o ingressos o declaració jurada. 

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

Si la separació és legal o bé hi ha divorci, la resolució judicial que determini aquesta 
situació, incloent-hi el conveni regulador. 

En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, 
documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments. 

 Acreditació de les despeses de lloguer o préstec hipotecari 

 Informe o prescripció mèdica de la sanitat públic (si escau) 

 Pressupost i inscripció de l’activitat extraescolar 

 D’altre documentació a especificar.................................... 

 

 
Declaració jurada 

 

 Declaro que la documentació que es relaciona ha estat  aportada amb anterioritat  en 
aquest Ajuntament i anteriorment no ha sofert cap tipus de canvi: El domicili de la 
unitat familiar, els membres de la unitat familiar, el NIF/NIE/passaport de tots els 
membres de la unitat familiar. 

 
 
 

Puig-reig, a de de 20 

 
 
 
 

Signatura del sol·licitant 
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