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ANNEX 1: 

SOL·LICITUD BEQUES SUPORT A L’ESCOLARITAT i ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

ESPORTIVES CURS 2022-2023 I CASAL D’ESTIU 2022 

 

Data de presentació de sol·licituds: des de l’inici del termini de la convocatòria fins 

el dia 8 de juny de 2022.  

 

DADES IDENTIFICATIVES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (pare, mare, tutor/a legal) 
Nom i cognoms 

                                                                                                                                           . 

 

DNI/NIE/passaport 

                                        .                                                                

 

Domicili 

                                                                                                                                           . 

 

 

 

Telèfon                                         .                                                                

 

Mòbil                                            .                                                                

 

Població CÀNOVES I SAMALÚS Codi Postal 08445 

 

Correu electrònica a efectes de notificació electrònica:                                                                                            . 

 

 

Número de compte bancari IBAN:                                                                                                                                 . 

 

 

DADES DELS INFANTS PER A QUI ES SOL·LICITA L’AJUT I TIPUS D’AJUT SOL·LICITAT 

DADES DEL NEN/A 

DADES ESCOLARTIZACIÓ CURS 

2022-2023  
(omplir només en el cas que es 

sol·liciti ajut de suport a 

l’escolaritat) 

TIPUS D’AJUT SOL·LICITAT 

 

 

Nom:                                                             . 

Cognom 1:                                                   . 

Cognom 2:                                                   .                                                                                                                                      

 

Dni/Nie/Passaport:                                     .                                                                

 

Data Naixement:                                        .                                                                

 

 

Nom del centre educatiu:  

                                                            .                                                                

Municipi del centre educatiu 

(especificar quan sigui fora del 

municipi):  

                                                            .                                                                

Nivell (marcar):  

Infantil ☐ 

Primària ☐ 

Secundària ☐ 

Curs:               .                                                                

 Llibres quota de material escolar i  

     matrícula curs 2022-2023 

 

 Activitat extraescolars esport 2022-2023 

Especificar:                                                     .                                                                

    

 Casal d’estiu   

Especificar:                                                     .                                                             

:                                                                                                      

Marqueu a continuació les setmanes 

d’inscripció al casa:  

 

Setmana del 27 de juny al 1 de juliol ☐ 

Setmana del 4 al 8 de juliol                 ☐ 

Setmana del 11 al 15 de juliol             ☐ 

Setmana del 18 a 22 de juliol              ☐ 

Setmana del 25 al 29 de juliol             ☐ 
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Nom:                                                             . 

Cognom 1:                                                   . 

Cognom 2:                                                   .                                                                                                                                      

 

Dni/Nie/Passaport:                                     .                                                                

 

Data Naixement:                                        .                                                                

 

 

Nom del centre educatiu:  

                                                            .                                                                

Municipi del centre educatiu 

(especificar quan sigui fora del 

municipi):  

                                                            .                                                                

Nivell (marcar):  

Infantil ☐ 

Primària ☐ 

Secundària ☐ 

Curs:               .                                                               

 Llibres quota de material escolar i  

     matrícula curs 2022-2023 

 

 Activitat extraescolars esport 2022-2023 

Especificar:                                                     .                                                                

    

 Casal d’estiu   

Especificar:                                                     .                                                             

:                                                                                                      

Marqueu a continuació les setmanes 

d’inscripció al casal:   

 

Setmana del 27 de juny al 1 de juliol ☐ 

Setmana del 4 al 8 de juliol                 ☐ 

Setmana del 11 al 15 de juliol             ☐ 

Setmana del 18 a 22 de juliol              ☐ 

Setmana del 25 al 29 de juliol             ☐ 

 

 

 

Nom:                                                             . 

Cognom 1:                                                   . 

Cognom 2:                                                   

.                                                                                                                                      

 

Dni/Nie/Passaport:                                     .                                                                

 

Data Naixement:                                        .                                                                

 

 

Nom del centre educatiu:  

                                                            .                                                                

Municipi del centre educatiu 

(especificar quan sigui fora del 

municipi):  

                                                            .                                                                

Nivell (marcar):  

Infantil ☐ 

Primària ☐ 

Secundària ☐ 

Curs:               .                

                                                 

 Llibres quota de material escolar i  

     matrícula curs 2022-2023 

 

 Activitat extraescolars esport 2022-2023 

Especificar:                                                     .                                                                

    

 Casal d’estiu   

Especificar:                                                     .                                                             

:                                                                                                      

Marqueu a continuació les setmanes 

d’inscripció al casal:  

 

Setmana del 27 de juny al 1 de juliol ☐ 

Setmana del 4 al 8 de juliol                 ☐ 

Setmana del 11 al 15 de juliol             ☐ 

Setmana del 18 a 22 de juliol              ☐ 

Setmana del 25 al 29 de juliol             ☐ 

 

 

 

Nom:                                                             . 

Cognom 1:                                                   . 

Cognom 2:                                                   .                                                                                                                                      

 

Dni/Nie/Passaport:                                      .                                                                

 

Data Naixement:                                         .                                                                

 

 

Nom del centre educatiu:  

                                                            .                                                                

Municipi del centre educatiu 

(especificar quan sigui fora del 

municipi):  

                                                            .                                                                

Nivell (marcar):  

Infantil ☐ 

Primària ☐ 

Secundària ☐ 

Curs:               .           

                                                      

 Llibres quota de material escolar i  

     matrícula curs 2022-2023 

 

 Activitat extraescolars esport 2022-2023 

Especificar:                                                     .                                                                

    

 Casal d’estiu   

Especificar:                                                     .                                                             

:                                                                                                      

Marqueu a continuació les setmanes 

d’inscripció al casal: 

 

Setmana del 27 de juny al 1 de juliol ☐ 

Setmana del 4 al 8 de juliol                 ☐ 

Setmana del 11 al 15 de juliol             ☐ 

Setmana del 18 a 22 de juliol              ☐ 

Setmana del 25 al 29 de juliol             ☐ 
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A efectes de valoració, adjunto la documentació necessària que acredita la situació 

socioeconòmica de la unitat familiar.  

 

A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació especificada en l’annex 2 i 3 no consultable 

o amb oposició de consulta relativa a tots els membres de la unitat familiar, inclosa la 

persona beneficiària. 
 

IMPORTANT: El fet de presentar la sol·licitud, comporta que s’autoritza a l’Ajuntament 

de Cànoves i Samalús i al Consell Comarcal del Vallès Oriental a la consulta i 

obtenció de la documentació necessaria per a poder resoldre l’ajut (art.28.2 de la 

Llei 39/2015). En el cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament i Consell Comarcal a fer 

aquestes consultes, el sol·licitant i la resta de membres de la unitat familiar hauran 

de lliurar la documentació obligatòria i complementària per a resoldre l’ajut junt 

amb la sol·licitud.  

 

ALTRES MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR DIFERENTS DEL/LA SOL·LICITANT I DELS 

INFANTS PER A QUI ES SOL·LICITA ELS AJUTS (omplir segons unitat de convivència) 

 

Nom i cognoms DNI/NIE/passaport 
Data de 

naixement 

Parentiu amb 

l’alumne/a 
                                        .                                                                

                                        .                                                                

                                        .                                                                

 

                               .                                                                

                                                                                   

 

                               .                                                                

 

Pare/tutor legal 

                                        .                                                                

                                        .                                                                

                                        .                                                                

 

                               .                                                                

                                                                                   

 

                               .                                                                

 

Mare/tutora legal 

                                        .                                                                

                                        .                                                                

                                        .                                                                

 

                               .                                                                

                                                                                   

 

                               .                                                                

 

Avi patern 

                                        .                                                                

                                        .                                                                

                                        .                                                                

 

                               .                                                                

                                                                                   

 

                               .                                                                

 

Àvia paterna  

                                        .                                                                

                                        .                                                                

                                        .                                                                

 

                               .                                                                

                                                                                   

 

                               .                                                                

 

Avi matern  

                                        .                                                                

                                        .                                                                

                                        .                                                                

 

                               .                                                                

                                                                                   

 

                               .                                                                

 

Àvia materna  

                                        .                                                                

                                        .                                                                

                                        .                                                                

 

                               .                                                                

                                                                                   

 

                               .                                                                

 

Parella de fet o nou 

cònjuge del 

progenitor/a 

                                        .                                                                  Germà/na  
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                                        .                                                                

                                        .                                                                

                               .                                                                

                                                                                   

                               .                                                                

 
                                        .                                                                

                                        .                                                                

                                        .                                                                

 

                               .                                                                

                                                                                   

 

                               .                                                                

 

Germà/na  

                                        .                                                                

                                        .                                                                

                                        .                                                                

 

                               .                                                                

                                                                                   

 

                               .                                                                

 

Germà/na 

 

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR DE CONVIVÈNCIA:       

 

LA PERSONA SOTASIGNADA DECLARA QUE:  

• Són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest 

document podrà determinar la impossibilitat de continuar amb el procediment 

d’atorgament i, en el seu cas, l’obligació de retornar aquells imports percebuts en el 

marc de la present convocatòria. Tot això sense perjudici de les responsabilitats a les 

quals s’hagués de fer front.  

• La unitat de convivència especificada en la sol·licitud no posseeix un habitatge, 

diferent de l’habitual, sobre els quals tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o 

qualsevol altra situació que permeti obtenir uns rendiments econòmics.  

• No he rebut ajudes pel mateix destí d’altre organisme, públic o privat. 

• Que estic informat/ada de l'obligatorietat de presentar els documents adients 

davant els òrgans de control de l'Administració per, si s'escau, verificar-ne les dades.  

 

• Quedo assabentat/da que les notificacions relacionades a aquesta sol·licitud em 

poden ser notificades per mitjans electrònics a l’adreça electrònica proporcionada. 

En cas de no voler rebre la notificació per mitjans electrònics cal informar-ho 

marcant aquesta casella .  

 

• Quedo assabentat/da que, d’acord amb la legislació vigent, totes les subvencions, 

auxilis i ajuts satisfets per l’Ajuntament de Cànoves i Samalús seran comunicades 

oportunament a l’Agència Tributària. 

 

• Em comprometo a aportar al documentació acreditativa del pagament de 

la despesa segons cada tipologia d’ajut sol·licitat. No més enllà del 15 de 

setembre en el cas dels ajuts de suport a l’escolaritat i activitats extraescolars 

esportives i no més enllà del 2 de juny en el cas dels casals d’estiu.  
 

Signatura del/la sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal) 

 

 

 

Cànoves i Samalús,              .de                                .                de 2022 
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INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES. 

Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la 

protecció de les persones físiques, i a l’article 11 de LO 30/2018 de Protecció de Dades Personals i 

de Garantia dels Drets Digitals, les vostres dades seran tractades per part de l’Ajuntament de la 

Cànoves i Samalús, que n’és el responsable, com segueix 

 

Responsable del 

tractament 

Ajuntament de la Cànoves i 

Samalús 

Masia Can Casademunt, s/n 

08445 Cànoves i Samalús 

Tel. 938 710 018 

Dades de 

contacte del 

delegat de 

Protecció de 

Dades 

serrasof@diba.cat 

Finalitat del 

tractament 

Beques escolars, activitats extraescolars esportives i casal d’estiu per al curs 

2022-23 inclosa dins el tractament de Serveis Socials Bàsics en l’exercici de les 

competències i funcions assumides per l’Ajuntament. La negativa a aportar 

aquestes dades personals implica la impossibilitat de dur a terme la finalitat 

esmentada.  

Legitimació La legitimació per al tractament de les vostres dades és l’exercici de poders 

públics conferits a l’Ajuntament, o el seu consentiment exprés. 

Destinataris Les vostres dades només seran cedides amb el vostre consentiment o si ho 

autoritza una llei. 

Drets Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, 

rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el consentiment 

atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades 

automatitzades. Tots són reconeguts i conferits per la legislació vigent en 

matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al delegat 

de Protecció de Dades o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica. 

Termini de 

conservació 

El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la 

normativa vigent en cada moment. 

 
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa 
a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer del Servei Bàsic d’Atenció 
Social per al seu tractament informàtic.  
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