
 
 

 

Sol·licitud d’ajuts per a despeses escolars curs 2021-2022 

 

Dades de la persona interessada 

Nom i cognoms:  

DNI / NIF / NIE: 

Domicili: 

Població: 

Telèfon fix:       Telèfon mòbil:  

Adreça electrònica:  

 

Dades per a notificacions 

D’acord amb la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i altra legislació vigent, 
autoritzo a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, en relació amb aquesta sol·licitud, que m’enviï 
comunicacions electròniques. 

□ Vull rebre notificació electrònica a l’adreça electrònica indicada anteriorment.*  

□ Vull rebre un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les notificacions:  

 □ Per correu electrònic  □ Per SMS al telèfon  

 

Fets i motius de la petició 

Com a pare/ mare / tutor del/s següent/s alumnes empadronats a Sant Llorenç de la Muga 

NOM I COGNOMS CENTRE EDUCATIU CURS 2021-2022 

   

   

   

   

 

DECLARO: 

 Que el meu fill/a està matriculat pel curs 2021-2022 en algun dels cursos objecte de la convocatòria. 

 Que estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant Llorenç de 
la Muga. 

 Que no he demanat o obtingut cap ajut per a l’adquisició de llibres de text i material escolar, i en cas 
d’haver-ho tramitat, l’import de les ajudes percebudes no supera el cost total dels mateixos. 

 

 

 

 



 
Sol·licitud 

Ajut per a despeses escolars per al curs 2021-2022. 

 

DADES BANCÀRIES 

Número de compte corrent (IBAN 24 dígits): 

ES                       Entitat:                        Oficina:                          DC:                   Compte: 

 

Autorització 

 

□ SI  

□ NO 

 

 

DOCUMENTACIÓ: 

□ DNI 

□ Volant de convivència 

□ Fotocòpia de llibre de família  

□ Fotocòpia de la matricula dels estudis  que està cursant (ESO, Cicles o estudis Universitaris) 

o certificat del centre acreditant la matriculació de l’alumne i el curs (PRI). 

□ Còpia dels justificants de pagament de llibres i/o material adquirit per a l’alumne i/o 
despeses dels desplaçaments relacionats amb els estudis per a qui es sol·licita l’ajut com a 
mínim pel mateix import de l’ajut que es sol·licita. 

 

Si alguna d’aquesta documentació ja s’ha presentat en anteriors ocasions a l’Ajuntament no caldrà 

presentar-la novament. 

 

Sant Llorenç de la Muga, a 
 
Signat, 
 
 
 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves 
dades seran incorporades a un fitxer automatitzat responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga i només per a finalitats 
vinculades directament o indirectament amb l’expedient, tràmit o gestió al qual es refereix aquest formulari. Per a exercir els seus drets 
d’accés, rectificació i cancel·lació, de les seves dades personals podrà dirigir-se a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, c/ Església, 
2. 

*D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquest 
consentiment  comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari les condicions d’utilització del servei de 
notificacions electròniques següents: quan l’Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu avís al correu electrònic o un missatge 
curt a la bústia del telèfon, sense efectes jurídics, amb l’enllaç a l’espai de notificacions electròniques de l’Ajuntament, on podreu 
accedir a la notificació mitjançant certificat digital (DNI electrònic o certificat Idcat,...) o amb una clau d’accés que els sistema us enviarà 
per missatge SMS al telèfon mòbil que heu facilitat. 

Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut 
el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat. 

Il·lma. Sra. Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga. 

Autoritzo l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga a consultar i verificar, mitjançant les plataformes 
habilitades per les diferents administracions publiques, les dades disponibles en altres administració 
publiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i 
que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació. 

 


