Esborrar dades Guardar formulari

SOL·LICITUD D’AJUTS PER ALS USUARIS/ES
DELS CASALS D’ESTIU 2021

1.

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A

Infant: Nom i cognoms

DNI/NIF

Curs

Centre educatiu

2.

Etapa (E. Infantil/E. Primària)

DADES DEL REPRESENTANT (Pare,mare o tutor/a)

Representant:

Nom i cognoms

DNI / NIF / Passaport / NIE

Telèfon/s de contacte

3.

Adreça electrònica

DADES PER A NOTIFICACIÓ

Dades per a notificació:

Adreça

Població
Telèfon fix

Número

Escala

Província
Telèfon mòbil

Pis

Porta

Codi postal

Adreça electrònica

Autorització notificació electrònica
D’acord amb l’Article 41.4 de la llei 39/2015, de 2 d’octubre de 2015, Article 41.1, les notificacions s’han de practicar preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan
l’interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via. No obstant això, les administracions poden practicar les notificacions per mitjans no electrònics en els supòsits
següents:
a) Quan la notificació s’efectuï en ocasió de la compareixença espontània de l’interessat o el seu representant a les oficines d’assistència en matèria de registre i sol•liciti la
comunicació o notificació personal en aquest moment.
b) Quan per assegurar l’eficàcia de l’actuació administrativa sigui necessari practicar la notificació per lliurament directe d’un empleat públic de l’Administració notificadora.
Independentment del mitjà utilitzat, les notificacions són vàlides sempre que permetin tenir constància del seu enviament o posada a disposició, de la recepció o l’accés per
part de l’interessat o el seu representant, de les seves dates i hores, del contingut íntegre, i de la identitat fidedigna del remitent i destinatari. L’acreditació de la notificació
efectuada s’incorpora a l’expedient.
Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques poden decidir i comunicar en qualsevol moment a l’Administració pública, mitjançant els models
normalitzats que s’estableixin a l’efecte, que les notificacions successives es practiquin o es deixin de practicar per mitjans electrònics.

Autoritzo l’Ajuntament de Rubí perquè, a partir d’aquesta data, pugui fer-me arribar totes les notificacions d’actes administratius,
comunicacions i altres informacions en les quals jo resulti interessat/ada per mitjans electrònics.

SENYOR/A ALCALDE-PRESIDENT / ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
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EXPOSO
•
•
•

Que tinc coneixement de les bases reguladores i de la convocatòria d’ajuts de l’Ajuntament de Rubí per als usuaris dels Casals
d’estiu 2021.
Que tinc previst realitzar una activitat de casal d’estiu que reuneixi les condicions de la convocatòria i que reuneixo els requisits
per ser beneficiari/ària d’un ajut.
Que no he sol·licitat ni obtingut altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos per finançar aquesta activitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat.

*En cas que si n’hagi sol·licitat i o/obtingut altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos , cal acompanyar a aquest escrit la sol·licitud i/o la
resolució o document acreditatiu de l’atorgament o concessió.

SOL·LICITO
•
•

Que em sigui atorgat un ajut econòmic per atendre les despeses que es generin per l’assistència a un casal d’estiu.
Que totes les comunicacions i requeriments relatius a aquest procediment es realitzin a l’adreça de correu electrònic i/o al
telèfon indicat a les dades personals d’aquesta sol·licitud.

Que, en cas que l’ajut sigui atorgat:
•
•

Rubí,

El seu import sigui endossat a l’organitzador/prestador de l’activitat de Casal d’Estiu que realitzi.
L’Ajuntament de Rubí obtingui directament de l’organitzador/prestador les dades relatives a la matriculació,
assistència, cost i pagaments de l’activitat objecte de l’ajut als efectes de poder-lo justificar.

d’

de

Signatura

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS, de conformitat amb l’establert a
• la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y Garantia dels Drets Digitals,
• les disposicions vigents de la Llei Orgància 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
• les disposicions vigents del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999 i
• el Reglament (UE) 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,
us informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de Rubí.
Finalitat: Gestió de les sol·licituds de subvencions en l'àmbit de drets socials i serveis a les persones.
Transferències: No hi ha transferències internacionals de dades.
Base jurídica del tractament: Llei 38/2003 General de Subvencions i bases reguladores i convocatòries de l'Ajuntament de Rubí, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de
5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Consentiment de l'interessat.
Drets dels afectats: Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.
Aquests drets poden ser exercitats tant per l'usuari com pel seu representant, mitjançant sol·licitud escrita i signada tant presencialment a la Oficina d'atenció a la
ciutadana, com per escrit a la següent adreça: Ajuntament de Rubí. Plaça Pere Aguilera, 1. 08191 Rubí. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom
i cognoms de l'usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

SENYOR/A ALCALDE-PRESIDENT / ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
Plaça de Pere Aguilera, 1, 08191 Rubí (Barcelona) - Tel. 93 588 70 00 - 010 www.rubi.cat

AU TO RI TZ AC I ON S DE LS M EM BR E S D E L A U NI T AT F AMILI AR
i

Les persones membres de la unitat familiar de l’infant sol·licitant de l’ajut, coneixent que és requisit per a l’atorgament de
l’ajut sol·licitat la determinació dels seus ingressos:
1. No s’oposen a la consulta de les seves respectives dades del padró d’habitants.
*En cas que s’oposin, hauran d’aportar els certificats de padró i convivència.

2. Autoritzen a l’Ajuntament de Rubí a accedir a les dades relatives als seus ingressos a l’Agència Tributària, la Seguretat
Social i el Departament de Benestar i Família i declaren responsablement que, en l’exercici actual, no s’ha produït cap
variació de les dades econòmiques amb transcendència per a la convocatòria.
*En cas que no autoritzin, o que s’hagi produït una variació en les dades que consten a respecte l’exercici de la convocatòria, caldrà que aportin els documents
que acreditin els ingressos obtinguts, en funció de la situació en què es trobin:

• Darrera declaració de la renda presentada, si la situació econòmica no ha variat amb entitat suficient com per afectar a
la determinació d’ingressos de la convocatòria.
• En cas de ser treballador per compte alié i que s’hagi produït canvi de pagador, les 3 darreres nòmines i el certificat
d’ingressos i retencions de l’actual empresa pagadora i la història de la vida laboral de la seguretat social
• En cas d’ERTE, justificant acreditatiu
• En cas de percebre ingressos de pensions o ajuts exempts de tributació, certificat acreditatiu
• En cas d’estar en situació d’atur o de no declarar ingressos, document acreditatiu que indiqui si cobra subsidi d’atur i,
en cas afirmatiu, la quantia que percep per aquest concepte.
• En cas de ser persona física amb activitat econòmica (autònoma) si la situació ha variat respecte la darrera declaració
de renda presentada, les declaracions parcials d’IRPF 2020 (models 130 o 131 segons el cas), dos darrers rebuts
d’autònoms i història de la vida laboral i de la seguretat Social.
3. Autoritzen al tractament de les dades de caràcter personal iide conformitat amb l’establert a
• la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y Garantia dels Drets Digitals,
• les disposicions vigents de la Llei Orgància 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal,
• les disposicions vigents del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 i
• el Reglament (UE) 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,
I, en prova de conformitat, faciliten les seves dades i signen el present escrit, acompanyat de la fotocòpia del seu
DNI/NIF/NIE.
*En cas de no disposar de DNI/NIF/NIE i no tenir l’obligació, presentaran una còpia del seu llibre de família.
*En cas de menors de menors/incapacitats, signarà algun representant legal

NOM I COGNOMS

DNI / NIF

RELACIÓ DE
PARENTIU

SIGNATURA (en cas de
menors signa el
representant legal)

1

Unitat familiar, als efectes de les bases i la convocatòria, és el conjunt de persones, inclòs l’infant/jove sol·licitant de l’ajut, unides entre si per qualsevol vincle de consanguinitat o afinitat,
sigui del grau que sigui, inclosa la relació de parella estable, que convisquin al mateix domicili, segons les dades del padró municipal d’habitants en la data de publicació de la convocatòria .
*Tractament específic en cas d’infants en situació de custòdia compartida i progenitors no convivents. Es consideraran membres de la unitat familiar els progenitors, encara que no
convisquin, l’infant o jove sol·licitant, els fills comuns dels progenitors i la resta de persones amb vincles de consanguinitat o afinitat que constin empadronats al mateix habitatge que el
sol·licitant.
1

Les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de Rubí.
Finalitat: Gestió de les sol·licituds de subvencions en l'àmbit de drets socials i serveis a les persones.
Transferències: No hi ha transferències internacionals de dades.
Base jurídica del tractament: Llei 38/2003 General de Subvencions i bases reguladores i convocatòries de l'Ajuntament de Rubí, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Consentiment de l'interessat.
Drets dels afectats: Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.
Aquests drets poden ser exercitats tant per l'usuari com pel seu representant, mitjançant sol·licitud escrita i signada tant presencialment a la Oficina d'atenció a la ciutadana, com per escrit a la
següent adreça: Ajuntament de Rubí. Plaça Pere Aguilera, 1. 08191 Rubí. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, adreça, fotocòpia del DNI o
passaport i contingut concret del dret exercitat.
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