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DADES DEL SOL.LICITANT ( pare, mare, tutor/a o representant legal de l’infant)  

Nom i Cognoms:      

DNI/NIE o Passaport:                                          E-mail:  

Adreça:  

Municipi: Codi Postal: 

Telèfon fixe:                                 Mòbil:  

 

Alumnes beneficiaris de l’ajut: 

Nom i cognoms: 

 

 

Centre Escolar: 

 

 

Ajut sol·licitat: 

□ Llibres i material 

□ Menjador 

□ Transport escolar 

Dades del curs 2021/2022: 

□ P3 □ P4 □ P5    

□ 1PRI □ 2PRI □ 3PRI □ 4PRI □ 5PRI □ 6PRI 

□ 1ESO □ 2ESO □ 3ESO □ 4ESO   

 

Nom i cognoms: 

 

 

Centre Escolar: 

 

 

Ajut sol·licitat: 

□ Llibres i material 

□ Menjador 

□ Transport escolar 

Dades del curs 2021/2022: 

□ P3 □ P4 □ P5    

□ 1PRI □ 2PRI □ 3PRI □ 4PRI □ 5PRI □ 6PRI 

□ 1ESO □ 2ESO □ 3ESO □ 4ESO   

 

Nom i cognoms: 

 

 

Centre Escolar: 

 

 

Ajut sol·licitat: 

□ Llibres i material 

□ Menjador 

□ Transport escolar 

Dades del curs 2021/2022: 

□ P3 □ P4 □ P5    

□ 1PRI □ 2PRI □ 3PRI □ 4PRI □ 5PRI □ 6PRI 

□ 1ESO □ 2ESO □ 3ESO □ 4ESO   

 

 

SOL·LICITUD AJUTS ESCOLARS MUNICIPALS CURS 2021/2022 
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Nom i cognoms: 

 

 

Centre Escolar: 

 

 

Ajut sol·licitat: 

□ Llibres i material 

□ Menjador 

□ Transport escolar 

Dades del curs 2021/2022: 

□ P3 □ P4 □ P5    

□ 1PRI □ 2PRI □ 3PRI □ 4PRI □ 5PRI □ 6PRI 

□ 1ESO □ 2ESO □ 3ESO □ 4ESO   

 

SITUACIÓ DE LES PERSONES SOL·LICITANTS: 

(marcar amb una creu a la situació en la qual es troba) 

 

□ Un únic progenitor (un sol pare o mare ja 

sigui per viduïtat o per que no consti 

legalment l’altre progenitor) 

□ Progenitors separats o divorciats amb 

custòdia compartida que presenta la 

sol·licitud de forma individual i NO conviu 

amb una nova parella (l’ajut que percebrà 

serà la meitat del resultat del barem o bé la 

proporció de dies establerta a la sentència).  

□ Progenitors separats o divorciats amb la 

guarda i custòdia per un únic progenitor i 

NO conviu amb una nova parella. 

 

□ Família amb els dos progenitors amb 

relació estable (ja estiguin casats o siguin 

parella de fet). 

□ Progenitors separats o divorciats amb 

custòdia compartida  i tots dos realitzen 

la sol·licitud dels ajuts escolars de forma 

conjunta.  

□ Progenitors que estan en procés de 

separació, sense sentència judicial (ni la 

provisional, ni la definitiva) o estan 

separats de fet (sense procediment 

judicial). 

□ Progenitors separats o divorciats amb 

custòdia compartida que presenta la 

sol·licitud de forma individual i conviu 

amb una nova parella (l’ajut que 

percebrà serà la meitat del resultat del 

barem o bé la proporció de dies 

establerta a la sentència). 

□ Progenitors separats o divorciats amb la 

guarda i custòdia per un  únic progenitor 

i conviu amb una nova parella. 

 

A les graelles de membres de la unitat familiar i 

documentació caldrà omplir i signar la  

casella de progenitor 1. 

 

 

A les graelles de membres de la unitat 

familiar i documentació caldrà omplir i signar 

les dues caselles:  progenitor 1 i progenitor 2 

o nova parella.  
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MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR 

 

Progenitor 1 
Nom i Cognoms: DNI/NIE/Passaport: Signatura: (obligatori) 

    
• Declaro que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 
• Declaro que sóc coneixedor/a de la documentació aportada en relació a la meva persona i als meus fills/es. 
• Declaro que estic assabentat/da que la informació derivada de la formalització d’aquesta sol·licitud i que passarà 
per Junta de Govern Local i, per tant, són dades públiques. 
• Autoritzo l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor em comuniqui informació relacionada amb els ajuts per qualsevol 
de les següents vies: Correu electrònic, correu ordinari, telèfon, a través del centre escolar i/o a través del taulell 
d’informació (físic o virtual) de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.  

 

Progenitor 2 
o nova 
parella 

Nom i Cognoms: DNI/NIE/Passaport: Signatura: (obligatori) 

    
• Declaro que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 
• Declaro que sóc coneixedor/a de la documentació aportada en relació a la meva persona i als meus fills/es. 
• Declaro que estic assabentat/da que la informació derivada de la formalització d’aquesta sol·licitud i que passarà 
per Junta de Govern Local i, per tant, són dades públiques. 
• Autoritzo l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor em comuniqui informació relacionada amb els ajuts per qualsevol 
de les següents vies: Correu electrònic, correu ordinari, telèfon, a través del centre escolar i/o a través del taulell 
d’informació (físic o virtual) de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.  

 

Resta de membres de la unitat familiar que conviuen al domicili:  
(tant si demanen ajut escolar com si no la demanen) 
Nom i cognoms: 
 
 

Data de naixement: Parentiu: 

Nom i cognoms: 
 
 

Data de naixement: Parentiu: 

Nom i cognoms: 
 
 

Data de naixement: Parentiu: 

Nom i cognoms: 
 
 

Data de naixement: Parentiu: 

Nom i cognoms: 
 
 

Data de naixement: Parentiu: 

Nom i cognoms: 
 
 

Data de naixement: Parentiu: 

Nom i cognoms: 
 
 

Data de naixement: Parentiu: 

Nom i cognoms: 
 
 

Data de naixement: Parentiu: 
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR ELS AJUTS ESCOLARS 
 
 
Caldrà marcar amb una creu a la casella corresponent en les graelles següents, en funció de la 
documentació que aporta en el moment d’entregar la sol·licitud o bé aquella documentació que 
és vigent i ja està en disposició de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor (ja sigui per anteriors 
convocatòries dels Ajuts Escolars o altres tràmits o sol·licituds).  
 
Si la casella es troba ombrejada no es possible marcar ni acollir-se a aquesta opció i s’ha de 
presentar dades actuals. 
 
 
 

PROGENITOR 1 – Nom i cognoms:  
 

Documentació 
aportada amb 
la sol·licitud 

Documentació 
ja en disposició 
de l’Ajuntament 

Tres últimes nòmines (treball per compte aliena).   

Declaració de la renta (autònom).   

Certificat atur especificant si percep alguna ajuda i els imports.   

Certificat de la pensió.   

Altres documents que acreditin ingressos obtinguts (especificar): 
 

  

DNI/NIE/PASSAPORT   

  
 

PROGENITOR 2 O NOVA PARELLA – Nom i cognoms:  
 

Documentació 
aportada amb 
la sol·licitud 

Documentació 
ja en disposició 
de l’Ajuntament 

Tres últimes nòmines (treball per compte aliena).   

Declaració de la renta (autònom).   

Certificat atur especificant si percep alguna ajuda i els imports.   

Certificat de la pensió.   

Altres documents que acreditin ingressos obtinguts (especificar): 
 

  

DNI/NIE/PASSAPORT   

 
 

ALTRES MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR 
Documentació 
aportada amb 
la sol·licitud 

Documentació 
ja en disposició 
de l’Ajuntament 

DNI/NIE/PAS./LLIBRE DE FAMÍLIA. Nom i cognoms:   

DNI/NIE/PAS./LLIBRE DE FAMÍLIA. Nom i cognoms:   

DNI/NIE/PAS./LLIBRE DE FAMÍLIA. Nom i cognoms:   

DNI/NIE/PAS./LLIBRE DE FAMÍLIA. Nom i cognoms:   

DNI/NIE/PAS./LLIBRE DE FAMÍLIA. Nom i cognoms:   

DNI/NIE/PAS./LLIBRE DE FAMÍLIA. Nom i cognoms:   

DNI/NIE/PAS./LLIBRE DE FAMÍLIA. Nom i cognoms:   
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DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA DE LA UNITAT FAMILIAR 
Documentació 
aportada amb 
la sol·licitud 

Documentació 
ja en disposició 
de l’Ajuntament 

Extractes bancaris de la unitat familiar de convivència dels últims 6 mesos.   

Volant de convivència (Caldrà que tots els membres de la família hagin 
signat amb anterioritat l’autorització de l’ajuntament per poder 
realitzar el volant de convivència amb la totalitat dels membres). 

  

 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA UNITAT FAMILIAR 
Documentació 
aportada amb 
la sol·licitud 

Documentació 
ja en disposició 
de l’Ajuntament 

El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la 
persona beneficiària. 

  

Fitxa de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, segellada pel banc, 
per tal de fer ingrés de l’ajut a la persona sol·licitant si fos necessari.  

  

Carnet de família nombrosa.   

Carnet de família monoparental.   

Documentació acreditativa de la situación de separació o divorci.    

Denúnica per imcompliment de la pensió d’aliments.   

Acreditació de disminució, discapacitat, dependència o malaltia greu.     

Documentació acreditativa en cas de representació legal o acolliment.   

Documentació acreditativa de situació de violència masclista.   

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR L’AJUT DE TRANSPORT ESCOLAR 

Document d’alta o de renovació del Transport Escolar de Sant Pere de Vilamajor que gestiona el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. (Marcar una de les dues opcions) 

      Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor a realitzar la consulta dels alumnes que he 
marcat la opció d’ajut de transport escolar al Consell Comarcal del Vallès Oriental o als centres 
educatius de Sant Pere de Vilamajor del estat d’alta o no del transport escolar d’aquests alumnes pel 
curs 2021/22.  

      Faré entrega d’una copia del document d’alta o de renovació del Transport Escolar de Sant Pere 
de Vilamajor que gestiona el Consell Comarcal del Vallès Oriental o qualsevol altre document que 
acrediti l’estat d’alta del transport escolar de l’alumne pel curs 2021/22. 

 

 

Sant Pere de Vilamajor, a               de                  de 2021 

 

Noms i cognoms del pare/mare/tutor/tutora que presenta la sol·licitud:  

 

 

 

Signatura: 
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

 

Responsable 

del 

tractament 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 

Adreça postal: Çarrer Nou 26. 08458 Sant Pere de Vilamajor 

Telèfon: 938450008  

Adreça electrònica: ajuntament@vilamajor.cat 

Web municipal:  www.vilamajor.cat 

Finalitat del  

tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa 

de procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica 

del 

tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al       

responsable del tractament o per complir una missió realitzada en 

interès públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable 

del tractament. 

Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la 

sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre 

o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin 

requerides. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho 

autoritza. 

Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 

persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-

les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la 

vostra sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, o 

mitjançant la seu electrònica - http://vilamajor.eadministracio.cat/ 

Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la 

normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de 

protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la 

seva web o per mitjans no electrònics. 

Informació 

addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 

dades en la web de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

http://www.vilamajor.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ 

 

mailto:ajuntament@vilamajor.cat
http://www.vilamajor.cat/
http://vilamajor.eadministracio.cat/
http://www.vilamajor.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/

