
  Núm........ 
 

SOL·LICITUD D’AJUTS PER A  L’ESCOLARITZACIÓ DELS ESTUDIANTS  DELS 
HOSTALETS DE PIEROLA MATRICULATS EN CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, 
PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS, CENTRES 
UNIVERSITARIS I MÀSTERS, FINS A 25 ANYS. CURS 2022/23. 
 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (pare/ mare o tutor legal, en els casos de menors d’edat). 
 
Nom      Primer cognom 
 
 
Segon cognom    NIF del sol·licitant   Telèfon 
 
 
Domicili (nom del carrer, núm., pis)                     Localitat  
 
 
 
 
Alumne 1       NIF Nom i cognoms 
 
 
Data de naixement        Estudi en curs 
 
 
Alumne 2       NIF  Nom i cognoms 
 
 
Data de naixement        Estudi en curs 
  
 
 
Alumne 3      NIF     Nom i cognoms 
 
 
Data de naixement        Estudi en curs 
  
 
 
 
 
 
Dades bancàries 
NÚMERO IBAN        
 
 
 
Data de sol·licitud: Els Hostalets de Pierola,                                             de 2022. 

□ DNI del sol·licitant major d’edat i el llibre de família  
o DNI dels alumnes. 

□ Full de matrícula del centre escolar (excepte 
alumnes matriculats en estudis obligatoris). 

□ Justificants de pagament (factures, tiquets 
desglossats, rebuts bancaris, certificat del centre 
escolar, etc.) 

□ Comprovant bancari o fotocòpia de la llibreta 
d’estalvis amb codi IBAN. 
 

Lloc de presentació:  
Ajuntament dels Hostalets de Pierola o per la seu electrònica. 
Horari d’atenció:  
De dilluns a divendres de 9h a 14h i dijous de 17h a 19h. 
Dimecres, de 9h a 13h a l’oficina de Can Fosalba. 
Termini: Del 21 de novembre al 16 de desembre. 

Signatura: 

ES          -                 -                  -                  -                   - 

Protecció de dades de caràcter personal 
D’acord amb el compliment a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i del Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, s'informa als sol·licitants que en tramitar 
el present ajut consentiu que les vostres dades personals siguin tractades per l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran 
cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les 
mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a través de 
l'e-mail dpd@elshostaletsdepierola.cat. Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions 
legals derivades de la gestió de l’activitat. Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la 
Informació 34/2002, d'11 de juliol, us indiquem que en informar el camp correu electrònic o telèfon mòbil autoritzeu 
a emprar aquests mitjans amb l'objectiu de comunicar-vos aspectes sobre la vostra sol·licitud d'ajut. 


