
MODEL SOL∙LICITUD DE SUBVENCIÓ PELS LLIBRES DE TEXT, 
I/O MATERIAL ESCOLAR CURS 2022‐2023 TALARN 
 
DADES DE LA PERSONA SOL∙LICITANT 
 

Nom cognoms:  
 

NIF: 
 
 

Domicili: 
 

Actuant com a (pare/mare/tutor/a legal) de : 
 
 

 
DADES PER A NOTIFICACIONS 
Adreça/núm./pis/localitat 

 
 

Telèfon i adreça electrònica: 
 
 

 
 
EXPOSA: 
‐ Que s’ha assabentat de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’adquisició 
de llibres de text  i/o material escolar pels infants i/o joves de Talarn i compleix els requisits 
establerts a les bases i la convocatòria. 
‐ Que els següents infants i/o joves estan al seu càrrec, empadronats a Talarn i durant el curs 
2022 / 2023 cursaran estudis objecte de la convocatòria: 
 
Nom infant/jove: 

 
 

Centre Escolar i Curs: 
 
 

He adquirit el material escolar subvencionat a: (especificar: AMPA, Institut, establiment...) 

 
 

‐  
Nom infant/jove: 

 
 

Centre Escolar i Curs: 
 
 

He adquirit el material escolar subvencionat a: (especificar: AMPA, Institut, establiment...) 

 
 

 
 
 



Nom infant/jove: 
 

 
Centre Escolar i Curs: 

 
 

He adquirit el material escolar subvencionat a: (especificar: AMPA, Institut, establiment...) 

 

Que les dades bancàries de les quals soc el/la titular per percebre la subvenció son les 
següents: 
 

E S                       

 
‐ Que adjunta la documentació següent: 
 

A) Factura, comprovant o certificat acreditatiu del pagament dels llibres de text i/o 
material escolar. 

B) Còpia de la declaració de la renda (només pàgines relatives acreditatives que l’adreça 

que consta a la declaració de la renda, coincideix amb l’empadronament). 
 
SOL.LICITA: 
 
Que previs els tràmits pertinents, sigui admesa la seva sol·licitud i se li concedeixi la subvenció 
d’import fix corresponen al curs actual de l’alumne. 
 
DECLARA RESPONSABLEMENT 

 Que totes les dades facilitades i la documentació adjuntada són certes i vigents. 

 Que la residència actual i habitual del sol·licitant i els infants i/o joves indicats, és 
Talarn; així mateix autoritzo a l’Ajuntament de Talarn a fer les comprovacions que 
consideri pertinents. 

 Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la 
Seguretat Social i amb qualsevol obligació econòmica amb l’Ajuntament de Talarn i la 
resta d’administracions públiques. 
 

L’INTERESSAT/DA, Talarn, ____de___________________ de 2023. 

 

 

 

 

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 
D’acord amb el que estableix l’article 11 de la LO 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets 
Digitals, les vostres dades seran tractades per l’Ajuntament de Talarn, que és el responsable, tal com s’indica: 
Responsable del tractament: Ajuntament de Talarn. C. Pau Coll 3, 25630 Talarn. Telèfon: 973650812; 
ajuntament@talarn.cat 
Finalitat del tractament: Tramitació de sol·licitud per la subvenció d’ajut per a llibres de text i material escolar del 
curs 2020‐2021 per alumnes empadronats a Talarn d’infantil i primària i secundària que cursen  als centres de  
Tremp. L’oposició a aportar les dades de caràcter personal necessàries implica la impossibilitat de dur a terme la 
finalitat de referència i per tant el tràmit indicat. 
Legitimació: Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c RGPD)  
Drets: Podeu exercir, en tot cas davant l’Ajuntament de Talarn, els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, 
oposició, limitació, a retirar el consentiment atorgat, si escau, i a no ser objecte de decisions automatitzades. A 
través de les dades de contacte de l’Ajuntament de Talarn i a la seu electrònica del mateix. 
Termini de conservació: El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa 
vigent en cada moment. 


