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SOL·LICITUD-LÍNIA 3- AJUTS PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS NO 

ESPORTIVES PER A INFANTS I ADOLESCENTS D’ENTRE 3 I 18 ANYS. 

CURS 2022/2023 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

 
Nom i cognoms 
      

 
Tipus identificació 

   DNI / NIF           NIE 
Núm. Document Identificatiu 
      

 
Sexe 

 Home    Dona  

 
Data  naixement 
      

 
Nacionalitat 
      

 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

 
Tipus de via (Carrer, plaça...) 
      

 
Nom del carrer 
      

Número 
      

Bloc 
      

Escala 
      

Pis 
      

Porta 
      

Codi Postal 
      

Població 
      

Telèfon fix 
      

Telèfon mòbil 
      

Adreça electrònica 
      

 

☐ Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment en aplicació 

del què disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. A tal efecte, facilito en la present 

sol·licitud, el correu electrònic i el telèfon mòbil (on rebre per SMS un número de PIN 

que us permetrà accedir al document) 

DADES DELS ALUMNES PELS QUALS ES SOL·LICITA L’AJUT 

1 
Nom i Cognoms de l’alumne 

      

 

Entitat 

      

Data 
naixement 

      

Cost activitat 

      

2 
Nom i Cognoms de l’alumne 
      
 

Entitat 
      

Data 
naixement 

      

Cost activitat 
      

3 
Nom i Cognoms de l’alumne 

      
 

Entitat 

      

Data 
naixement 

      

Cost activitat 

      

4 
Nom i Cognoms de l’alumne 

      
 

Entitat 
      

Data 
naixement 
      

Cost activitat 
      

5 
Nom i Cognoms de l’alumne 

      
 

Entitat 

      

Data 
naixement 

      

Cost activitat 
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DADES ESPECÍFIQUES (Només es valoraran si s’adjunta la documentació 
específica, i amb compliment de requisit econòmic) 

Existència RS 
☐ A valorar per part dels SBASP 

 

Pla intervenció SS 
 

☐ A valorar per part dels SBASP 

 

Família nombrosa 
☐ Caldrà, si es el cas, aportar fotocòpia del carnet de 

família nombrosa 

Família monoparental 
☐ Caldrà, si és el cas, aportar fotocòpia del carnet de 

família monoparental 

Familiar amb 
discapacitat 

☐ Caldrà, si és el cas, aportar fotocòpia de la resolució 

de la discapacitat 

Infant en acolliment 
☐ Caldrà, si és el cas, aportar resolució de DGAIA 

 

 

DADES DE LA UNITAT FAMILIAR REFERIDES A L’EXERCICI 2021 

(membres computables majors de 16 anys) 

 

1 
Parentiu 
PARE 

 Nom i Cognoms 
      

Data 
naixement 

      

Situació 
econòmica i 
laboral 

      

 

Signatura 

2 
Parentiu 
MARE 

 Nom i Cognoms 

      

Data 
naixement 
      

Situació 
econòmica i 
laboral 
      

 

Signatura 

3 
Parentiu 

      

 Nom i Cognoms 

      

Data 
naixement 

      

Situació 
econòmica i 
laboral 

      

 

Signatura 

4 
Parentiu 

      

 Nom i Cognoms 

      

Data 
naixement 

      

Situació 
econòmica i 
laboral 

      

 

Signatura 

 
Els signataris DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 

 Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten l’ajut 

 Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat 

 Que queden assabentats de que la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà 
donar lloc a al denegació o revocació de l’ajut 

 Que autoritzen a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet al pagament de l’ajut a 
l’adjudicatari del servei de venta de llibres o escola on conta matriculat el menor 

 Que SI☐    NO☐   obté rendes de l’estranger (en cas afirmatiu, cal consignar a 

continuació la quantitat en la moneda corresponent i justificar la percepció:       
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- ☒ AUTORITZO a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a facilitar la resolució 

d’aquesta sol·licitud a l’entitat corresponent 

 

- ☒ AUTORITZO a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a l’endossament de 

l’ajut a l’entitat a on assisteix el meu fill/a i que s’ha assenyalat en la present 

sol·licitud 

 

- ☒ AUTORITZO a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a sol·licitar de 

l’Agència Estatal d’Administració Tributària les dades relatives al compliment de 

les meves obligacions tributàries per a comprovar el compliment dels requisits 

establerts per a obtenir, percebre i mantenir l’ajut. La present autorització s’atorga 

exclusivament als efectes del reconeixement, seguiment, control de l’ajut sol·licitat 

i en aplicació d’allò que disposa l’article 95.1K) de la Llei 58/2003, General 

Tributària que permet, prèvia autorització de la persona interessada, la cessió de 

les dades tributàries que precisin les AAPP per al desenvolupament de les seves 

funcions. 

 

- ☒ AUTORITZO a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet la consulta i obtenció 

de documents que han estat generats per una administració pública 

 

- ☒ AUTORITZO a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet la consulta de dades i 

documents que he aportat anteriorment a una administració pública  

 

☒SI     ☐NO  Dono el consentiment perquè les meves dades de caràcter personal, 

facilitades en el present document (dades identificatives: nom, cognom, representant, 

adreça postal i electrònica i DNI o document anàleg) es tractin per la finalitat: Gestió 

dels usuaris de Serveis Socials 

 

Sant Vicenç de Castellet, a        del mes                      de       

 

 

 

Signatura del sol·licitant 

Il·lma. Sra. ALCALDESSA –PRESIDENTA  DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ 

DE CASTELLET 
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D’acord amb la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, el 

servei responsable realitzarà les consultes de dades de fitxers propietat de l’Ajuntament de Sant Vicenç 

de Castellet que siguin precises per a la tramitació i resolució de la present sol·licitud 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

EPÍGRAF 
INFORMACIÓ RESUMIDA     

(1ª Capa, resumida) 
INFORMACIÓ ADDICIONAL 

(2ª Capa, detallada) 

RESPONSABLE 
DEL TRACTAMENT 

Identitat del responsable del 
tractament 

Responsable: Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 
Plaça Ajuntament  s/n 
CIF: P0826200H 
e-mail: svcastellet@svc.cat  

Representant: 
Plaça Ajuntament  s/n 
e-mail: secretaria@svc.cat  

Delegat: 
Plaça Generalitat, 10 
e-mail: svc.dpd@svc.cat  

FINALITAT DEL 
TRACTAMENT 

Descripció senzilla de les 
finalitats del tractament inclosos 
elaboracions de perfils 

Gestió dels usuaris de Serveis Socials 

Conservació: durada del procediment 
administratiu corresponent i fins que es 
puguin derivar responsabilitats 
administratives o transcorrin els períodes de 
conservació establerts per la Llei 10/2001, de 
13 de juliol, d’arxius i gestió documental. 

Gestió automatitzada per la difusió de la 
informació. 

LEGITIMACIÓ Base jurídica del tractament 

Tractament de dades per interès del 
Departament i del propi interessat 

Compliment d’una obligació legal aplicable al 
responsable del Tractament.  Les dades són 
obligatòries per tramitar la sol·licitud 

DESTINATARIS 
Previsió o no de cessions Entitats inscrites al registre municipal. 

Previsió de transferències, o no, 
tercers països 

No existeixen 

DRETS DE LES 
PERSONES 
INTERESSADES 

Referència al exercici de drets 

Per exercir els drets d’accés, ratificacions, 
supressions i portabilitat de les seves dades i 
la limitació u oposició al seu tractament 
enviant la vostra sol·licitud al 
svc.dpd@svc.cat  

Dret a retirar el consentiment prestat 

Podeu presentar una reclamació a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
mitjançant la seu electrònica www.svc.cat o 
per mitjans electrònics 

PROCEDÈNCIA 
Font de les dades (quan no 
procedeixen de l’interessat) 

Formulari adjunt que omple l’interessat 

Categories de dades identificatives  
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