
 

 

SOL·LICITUD PER PRENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT 
I MATERIAL ESCOLAR. CURS 2019 - 2020 

 
 
1. NOM I COGNOMS DEL SOL·LICITANT (PARE/MARE): ______________________________________________________ 

       DNI/NIE/NIF_____________________________ 

 
 

2. DADES DEL CURS 2019 - 2020 DELS MENORS PER A QUI ES SOL·LICITA LA BECA: 

NOM I COGNOMS DELS ALUMNES CURS * NOM DEL CENTRE 
ALUMNE/A 1:  
     

ALUMNE/A 2: 
     

ALUMNE/A 3: 
     

ALUMNE/A 4: 
     

ALUMNE/A 5: 
   

ALUMNE/A 6: 
     

* En el cas de P3 i 1r d’ESO s’ha de fer constar el centre demanat en primera opció a la sol·licitud de 

preinscripció del curs 2019 - 2020.   

 
 

 
3. DOMICILI FAMILIAR (carrer i número): 

______________________________________________________________ CP__________ Telèfon: _____________ 

Adreça electrònica:______________________________________________ 

Nombre de membres computables (*) de la unitat familiar al domicili: adults                menors de 18 anys 

(*) Es consideren membres computables les persones següents que convisquin en el mateix domicili: pare/mare o tutors, 
germans solters menors de 25 anys, majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat, el nou cònjuge del pare o 
mare i els ascendents dels pares). 

 

 
4. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA QUE APORTA EL SOL·LICITANT 

 
         Sol·licitud de beca complimentada i signada 

   Fotocòpia completa del Llibre de família del sol·licitant on constin tots els membres (**) 

   Fotocòpia del DNI de tots els membres computables de la unitat familiar que resideixen al domicili (**) 

         Declaració responsable d’ingressos de la unitat familiar (si no es pot acreditar amb l’IRPF) 

 (**) La presentació d’aquesta documentació no és obligatòria per aquelles persones que van demanar beca de material 
escolar i llibres de text en anys anteriors, sempre que no s’hagin produït canvis a la unitat familiar. 

 

 



 

 

5. Ha demanat beca de material en anys anteriors?  Sí            No 
En cas afirmatiu, hi hagut canvis en la composició de la unitat familiar o dels membres computables (*)? 

Sí            No 

(*) Es consideren membres computables les persones següents que convisquin en el mateix domicili: pare/mare o tutors, 
germans solters menors de 25 anys, majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat, el nou cònjuge del pare o 

mare i els ascendents dels pares. 

 
 

6. DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DEL SOL·LICITANT DE LA BECA 
El sotasignat, en cas d’obtenir una beca, es compromet a destinar la totalitat de la beca a la compra de llibres de text i 
de material escolar per als fills o filles per a qui ha sol·licitat ajut.  

 

Declaro haver informat a tot/es i cadascun/a dels membres de la unitat familiar de la presentació d’aquesta sol·licitud, la 
qual implica l’autorització de cadascun/a d’ells/elles.  
        NO AUTORITZO a l’Ajuntament de Sabadell a consultar les dades que obrin en poder d’altres administracions. 
En aquest cas, aportaré la següent documentació relativa a l’any 2018: declaració de l’IRPF 2018 de cada membre de la 
unitat familiar o certificat d’acreditacions 

 
En aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD) i el Reglament general de protecció de dades 2016/679, l’Ajuntament de Sabadell informa: Les dades de 
caràcter personal s’inclouen en el fitxer del Departament d’Educació, amb la finalitat de realitzar la tramitació de la 
sol·licitud de beques per a l’adquisició de llibres de text i material escolar. Hi ha el dret d’accedir a les dades, rectificar-
les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació mitjançant un escrit adreçat 
a qualsevol de les oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sabadell, mitjançant un correu electrònic dirigit al 
Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Sabadell (dpd@ajsabadell.cat) o bé al correu postal de 
l’Ajuntament (pl. de Sant Roc, 1, 08201 Sabadell). Per a més informació podeu accedir a “Política de Protecció de 
Dades” https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/PDP_cat.asp 
 
No obstant això, atès el caràcter específic de la convocatòria, el sotasignat autoritza l’Ajuntament a cedir les dades 
personals als centres educatius i, en el cas que demani ajut de menjador, es compartiran les dades amb el Departament 
d’Acció Social de l’Ajuntament, atesa la tramitació conjunta d’aquestes beques.  

 
 
Sabadell, ________ de _________________________________________ de 2019 
 
 
 

SIGNATURA DEL PARE, MARE O TUTOR, TUTORA:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


