
.................................................................................(nom i cognoms), major d’edat, amb 

domicili a ................................................................., 43370 de la Palma d’Ebre (el qual 

designo a efectes de notificació), tel. ..........................., i DNI .........................., en 

qualitat de .................... (pare, mare o tutor) de ........................................................... 

(nom i cognoms del nen/a), que cursa ................................... (curs) a 

.................................................................... (lloc d’estudis). 

 

 

DECLARO:  

 

- Que de la despesa en material escolar del meu fill/a durant el curs escolar 

2019/2020 ascendeix a ....................... € (impostos inclosos); 

 

- Que no he demanat a cap altre organisme cap subvenció pel mateix concepte i en 

el supòsit que s’hagués demanat, en cap cas supera l’import de la despesa; 

 

 

I perquè així consti, s’expedeix el següent document, 

 

(signatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Palma d’Ebre, .......... de ........................ de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autoritzo al tractament-cessió de les meves dades de caràcter personal que es derivin de l’esmentada sol·licitud. 



..................................................................................(nom i cognoms), major d’edat, amb 

domicili a ................................................................., 43370 de la Palma d’Ebre (el qual 

designo a efectes de notificació), tel. ..........................., i DNI .........................., en 

qualitat de .................... (pare, mare o tutor) de ........................................................... 

(nom i cognoms del nen/a), que cursa ................................... (curs) a 

.................................................................... (lloc d’estudis). 

 

 

 

EXPOSO:   1. Que de la despesa en material escolar del meu fill/a durant el curs  

  escolar 2019/2020 ascendeix a ....................... € (impostos inclosos); 

 

  2. Que no he demanat a cap altre organisme cap subvenció pel mateix  

  concepte i en el supòsit que s’hagués demanat, en cap cas supera l’import 

  de la despesa; 

 

  3. Que em comprometo a que tots els membres de la unitat familiar  

  estiguin censats a La Palma d’Ebre durant tot el curs escolar 2019/2020. 

 

 

Per això, 

 

 

SOL·LICITO:  Que em sigui concedida la subvenció de 50,00 € per material escolar. 

 

 

(signatura) 

 

 

 

La Palma d’Ebre, .......... de ........................ de 2019 

 

 

 

         Accepto rebre notificacions i comunicacions per mitjans electrònics 

Per rebre comunicacions i notificacions per mitjans electrònics, indiqueu el vostre 

correu electrònic i/o el telèfon mòbil: 

 

Telèfon mòbil:  

Correu electrònic:  

 

 

 
Autoritzo al tractament-cessió de les meves dades de caràcter personal que es derivin de l’esmentada sol·licitud. 

 



Condicions del servei de comunicacions i notificacions electròniques 

El fet de facilitar un número de telèfon mòbil o una adreça de correu electrònic 

comporta el consentiment de l'interessat per rebre per mitjans electrònics  notificacions 

i/o comunicacions amb els efectes jurídics que es puguin derivar d'aquesta sol·licitud. 

Les notificacions i les comunicacions  electròniques es dipositaran a la seu electrònica 

d’aquest ens. El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a 

l'interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la 

notificació/comunicació. El correu i/o SMS s’envien a títol merament informatiu.  

Per a l’acreditació de l'accés de l’interessat al contingut de les notificacions caldrà la 

identificació i autenticació del mateix amb algun dels dos mecanismes següents: 

a) Mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics 

reconeguts emesos per una entitat de certificació classificada pel Consorci . 

b) Mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon 

mòbil o adreça de correu electrònic indicats en aquesta sol·licitud. Aquesta 

opció només estarà disponible quan la notificació o la comunicació permeti 

aquest tipus d’identificació.  En la utilització d’aquest sistema és recomanable 

aplicar les  mesures de seguretat recomanades pel Consorci AOC. 

Per a l'accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de 

l'interessat. 

Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 

de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, la notificació per mitjans electrònics s'entén 

rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona 

interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies 

naturals sense accedir-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, 

llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la 

impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi. 
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