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ANNEX 3.  

SOL·LICITUD BEQUES SUPORT A L’ESCOLARITAT CURS 2022-2023, ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS ESPORTIVES TEMPORADA 2022-2023 I CASAL D’ESTIU 2022 

 

DOCUMENTACIÓ D’ALTRES MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR 

 

ATENCIÓ! Formulari a emplenar per cadascun dels membres de la unitat familiar, 

majors de 16 anys, diferents del sol·licitant que cal adjuntar a la sol·licitud.  

 

 

Nom i Cognoms: 
 
                                                                                                                                         .                 

 

DNI/NIE/passaport: 
  
                                                .                 

 

ROL EN LA UNTAT FAMILIAR EN RELACIÓ A L’INFANT 

Mare ☐ Pare ☐ 
Parella de la 

mare/pare ☐ 
Avi/àvia ☐ 

Germà/na major de 16  

anys ☐ 

 

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.  

 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA 

OBLIGATÒRIA 

S’aporta 

(marcar 

amb una x) 

Se’n autoritza la 

consulta (marcar casella 

sí i signar) 

Ja 

aportat 

en un 

altre 

procedi

ment 

Indiqueu en quin 

altre procediment 

es va aportar 

1 DNI/NIE/passaport ☒    

 

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA 

OBLIGATÒRIA 

S’aporta 

(marcar 

amb una x) 

Oposició a la consulta 

(marcar casella, si no 

s’autoritza la consulta) 

Ja 

aportat 

en un 

altre 

procedi

ment 

Indiqueu en quin 

altre procediment 

es va aportar 

2 
Informe de vida laboral 

actualitzat dels últims 12 mesos 

☐ ☐ M’oposo a la consulta 

 

 

☐ 

 
                                 .                 

 

3 
Acreditació de la situació econòmica de novembre de 2021 a abril de 2022, acreditant alguna 

de les situacions següents: 

3.1 
Fulls de salari o certificat 

equivalent (novembre a abril) 
☐  ☐                                  .                 

 

3.2 

Treballadors autònoms, les dues 

darreres declaracions 

trimestrals dels models 130 o 

☐  ☐  
                                 .                 

 



        Ajuntament de Cànoves i Samalús 
                                                Beques de suport a l’escolaritat curs 2022-23, activitats extraescolars  

esportives temporada 2022-23 i Casal d’Estiu 2022 

2 
 

131. O bé l’alta d’autònoms o 

el model 303 

3.3 

Aturats: dades de la prestació 

per desocupació a l’Institut 

Nacional de Treball (SEPE). 

☐ ☐ M’oposo a la consulta 

 

 

☐  
                                 .                 

 

3.4 

Certificat de persones 

perceptores de la renda 

garantida de la ciutadania. 

☐  

☐ M’oposo a la consulta 

 

☐  
                                 .                

3.5 

Pensionistes, certificat 

acreditatiu de la percepció 

d’una pensió i de la seva 

quantia actualitzada (INSS). 

☐ ☐ M’oposo a la consulta 

 

 

 

 

☐  
                                 .                 

 

3.6 

Qualsevol altra documentació 

no prevista amb anterioritat 

que acrediti fefaentment altres 

ingressos. 

☐  

 

 

☐  
                                 .                 

 

 

 DOCUMENTACIÓ   

COMPLEMENTARIA 

S’aporta 

(marcar 

amb una x) 

Oposició a la consulta 

(marcar casella, si no 

s’autoritza la consulta) 

Ja 

aportat 

en un 

altre 

procedi

ment 

Indiqueu en quin 

altre procediment es 

va aportar 

4 

Certificat de disminució o 

discapacitat física, psíquica o 

sensorial; o invalidesa, i el grau 

 

☐ 

 

 

 

☐  
                                 .                 

 

 

 
DECLARO que:  

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

 

• No AUTORITZO a la consulta del volant de convivència ☐ 

 

• Quedo assabentat que les meves dades seran tractades i introduïdes al Sistema de 

gestió informatitzada del Servei Bàsic d’Atenció Social del municipi i que aquests 

poden consultar qualsevol de les dades que es requereixin per a resoldre l’ajut.  

 

Signatura membre unitat familiar 

 

 

 

 

 

 
 

Cànoves i Samalús,              .de                                .                de 2022 
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NOTES 

· En cas de no marcar la casella d’oposició a la consulta de dades l’Ajuntament consultarà 

directament les dades consultables que requereixi necessàries a les Administracions 

Públiques pertinents, d’acord amb la Disposició Addicional 7a de la Llei 2/2014, de 27 de 

gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

 

· En el cas d’oposició o l’omissió de presentació de la documentació complementària 

requerida, suposa la no acreditació de la situació respectiva i consegüentment no es tindrà 

en compte en la valoració de l’ajut. 

 

· Els serveis competents de l’Ajuntament, d’acord amb la Disposició Addicional 7a de la Llei 

2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 

consultarà directament les dades que requereixi necessàries a les Administracions Públiques 

pertinents.TS ECONÒMICS PER A L’AN, ESCOLES BRESSOL I ESCOLA DE MÚSICA I 

CONSERVATORI (PÀGINA 2 DE 2) 
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.  

 

 


