
 

 

MODEL II INSTÀNCIA 

Programa d’ajuts a l’escolarització. Curs 2017-2018. 
 

 

Dades de l’alumne/a: 

Nom i cognoms ............................................................................................  DNI / NIE  ................................  

Centre escolar 

 1r període (del 19/6 al 30/6) 2n període (del 3/7 al 14/7) 1r i 2n període (del 19/6 al 14/7) 

  Escola Dolors Piera  Escola Cristòfor Mestre  Institut Alt Penedès 

  Escola Estalella Graells  Escola Dr. Josep Baltà Elias  Institut Eugeni d’Ors 

  Escola Pau Boada  Escola Mas i Perera  Institut Milà i Fontanals 

  Escola Montagut  Col·legi Sant Josep  Institut Nou de Vilafranca 

  Col·legi Vedruna Sant Elies  Col·legi Sant Ramon de Penyafort  Escola Delta Espiga 

Nivell que farà (curs 2017-2018):  P3  P4  P5 

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

  ESO 1  ESO 2  ESO 3  ESO 4 

Nacionalitat  ......................................................................................   Home  Dona 

 

Dades del pare, mare, tutor/a: 

Nom i cognoms ............................................................................................  DNI / NIE .................................  

Nom i cognoms  ...........................................................................................  DNI / NIE .................................  

 

Altres dades 

Adreça  ............................................................................................................................................................  

Telèfons:  ....................................................................  /  ...............................................................................  
 
 
SOL·LICITO 

Acollir-me al Programa d’ajuts econòmics a l’escolarització de l’Ajuntament de Vilafranca. 
 
 
FAIG CONSTAR 

Que si rebo suport econòmic em comprometo que el meu fill/a assisteixi a les activitats i adquireixi els 
materials que s’inclouen en el Programa i a abonar el percentatge de l’import que no hagi estat 
subvencionat per l’Ajuntament en els terminis que fixi el centre educatiu. 

Vilafranca del Penedès, a  ..........................  de ...............................................  de ..........................  

Nom i cognoms de qui signa:  .........................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
 
 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès inclourà la informació corresponent als ajuts a l’escolarització atorgats en el model 190 
(Resum anual de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la renda de les persones físiques, Ordre HAP/2429/2015 de 10 
de novembre). 



 

 

MODEL III DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓ DE DADES 

Programa d’ajuts a l’escolarització. Curs 2017-2018. 
 

 
DADES DE LA UNITAT FAMILIAR (pare / mare / tutors / germans entre 16 i 18 anys que conviuen en el mateix domicili) 

Signatura que autoritza a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a cercar i consultar la informació i documents electrònics, en cas que sigui necessari. En aquest sentit, podran consultar-se 
padrons i registres relatius a la titularitat de béns i a la realització d’activitats econòmiques. L’Ajuntament farà la valoració des del punt de vista econòmic de la unitat familiar i comprovarà si 
s’ajusta o no als límits exigits. La manca d’autenticitat de les dades de la documentació provocarà la denegació de la sol·licitud. 

 

Parentiu DNI NIE (*) Nom i cognoms Data naixement Signatura 

            

            

            

            

            

            

(*) En el cas dels estrangers que hagin obtingut el DNI recentment, caldrà anotar l’anterior número d’identificació. 

 
AUTORITZEM, a través d’aquesta signatura, la consulta de les dades assenyalades per a la comprovació de la situació econòmica, laboral i familiar: 

 Declaració de Renda Certificats de pensions/prestacions Carnet de família monoparental Grau de discapacitat superior al 33 % 
 
PRESENTEM 

La documentació següent (només per a determinades circumstàncies personals i/o familiars): 

Sentència de separació, o conveni regulador o documentació acreditativa conforme s’està tramitant (fotocòpia). 

En cas que no es passi la pensió, fotocòpia de la denúncia actualitzada (si no s’aporta es comptarà com un ingrés). 

De manera excepcional, declaració responsable d’ingressos (en situacions especials en les quals no es puguin justificar els ingressos).  

Certificat de retencions i ingressos a compte de l’IRPF del 2015 o bé les fotocòpies de totes nòmines del 2015 (en cas que hagi treballat i no hagi fet declaració de renda). 

Vida Laboral 

Les dades que consten en aquest formulari s’incorporen a un fitxer que està subjecte al que estableix la LOPD (LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal). Aquestes dades s’utilitzaran en les comunicacions d’aquest Ajuntament amb 
la persona interessada, la qual podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer mitjançant sol·licitud presentada en el registre general d’aquest ajuntament. D’acord amb la LO 15/1999, les dades 
que ens heu facilitat podran ser utilitzades per les accions que porti a terme l’ajuntament de Vilafranca del Penedès i podran ser cedides a Institucions per estudis del vostre interès 

  

 

 

 

  

 

 


