Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
Benestar Social

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE BEQUES ESPORTIVES (casal esportiu)
DADES DEL SOL·LICITANT (mare, pare o tutor legal)
NOM
COGNOMS
DNI/NIE
TELÈFON
DOMICILI
LOCALITAT
E-MAIL

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que no he rebut ajudes pel mateix destí d’altres organismes públics o privats. En cas contrari
cal indicar l’import rebut.
Que autoritza expressament a l'Administració municipal per recavar qualsevol tipus
d'informació que pugui obrar en el seu poder o sol·licitar-la a altres administracions.
Que es compromet a complir les condicions imposades per a l'atorgament, si s’escau, de la
prestació econòmica que se sol·licita.

SOL·LICITO
Beca per activitats esportives (casal esportius) pel meu fill/s:
NOM COGNOMS

EDAT

ACTIVITAT ESPORTIVA

COST TOTAL DE L’AJUT SOL·LICITAT PER NEN_____________________€
Aquesta convocatòria estarà subjecte a criteri tècnic basat en un estudi socioeconòmic amb un
atorgament màxim de 180 euros per mes i nen.
Signatura del pare, mare o tutor

Sant Iscle de Vallalta , _______________________________ de 20__

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
Benestar Social

DOCUMENTACIÓ GENERAL QUE S’ADJUNTA (només la documentació que no obri en poder de
benestar social, o bé estigui caducada).
Fotocòpia del DNI/NIE o passaport de tots els membres de la unitat de convivència.
Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental, en el cas que correspongui.
Fotocòpia de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda del darrer any.
Certificat de percepció de prestació d’atur, de subsidi o en el seu cas, certificat negatiu.
Ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, on constin tots els
ingressos percebuts i saldos i moviments bancaris dels últims sis mesos. Comptaran també els
ingressos derivats de les pensions i/o prestacions. En el cas de treballadors per compte
aliena: fotocòpia del contracte de treball i de les sis darreres nòmines dels majors de 16 anys
que realitzin activitat laboral.
En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d'IRPF i/o butlletí de
cotització a la Seguretat Social.
Certificat de percepció de prestacions de l'Administració Pública i en cas afirmatiu la seva
quantia.
Justificació de despeses fixes mensuals: rebut de lloguer de l’habitatge o rebut d’hipoteca.
Certificat de discapacitat, si s’escau.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, 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 la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia de drets digitals, L’AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA, responsable del tractament, facilita la
següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
•

•
•
•
•
•
•

Responsable: AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA
P0819200G
Escoles, 2, 08359, Sant Iscle de Vallalta 937946128
Delegat de Protecció de Dades: TARINAS VILADRICH ADVOCATS, S.L.P.
Finalitat del tractament de les seves dades personals:
Registrar l’entrada de la documentació presentada pels ciutadans i donar tràmit a les corresponents sol·licituds.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta
sol·licitud.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la
portabilitat de les dades al domicili del responsable, Escoles, 2, 08359, Sant Iscle de Vallalta.
Conservació: Les dades seran tractades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual van ser
recollides.
Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la següent
pàgina web: http://www.santiscle.cat/

L’AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció
de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d’incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a
interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

