
MODEL  1.  SOL·LICITUD  D'AJUTS  ECONÒMICS  AMB
FINALITAT  DE  CARÀCTER  SOCIAL  EN  ELS  ÀMBITS
D'ACTIVITATS ESPORTIVES. CURS 2019/20

Dades de la persona sol·licitant

En qualitat de 

Dades dels menors pels quals es sol·licita l'ajut 

(Obligatori  únicament  en
cas  de  disposar  de
document d'identitat)

Activitat esportiva per la qual es sol·licita l'ajut (únicament es podrà sol·licitar una activitat per infant)

Activitat Nom i Cognoms del menor que s'inscriurà

Declaració de la situació de la unitat familiar

         

Especifiqueu el nom dels membres de la unitat familiar:

(Progenitors, el/la tutor/a, germans menors de 25 anys i que convisquin al mateix domicili familiar. Tindrà la consideració de membre computable, el nou cònjuge o persona unida per anàloga
relació, en cas de separació o divorci que convisqui en el domicili. En cas de separació o divorci amb guarda i custòdia compartida, encara que no convisquin també tindrà la consideració de
membre computable)
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Nom i cognoms NIF/NIE

Domicili

Localitat CP

Telèfon mòbil Telèfon

Nom i cognoms Data de naixement Curs Centre Educatiu
NIF/NIE

pare mare tutor/a

Adreça electrònica

Ingressos totals de la unitat familiar Nombre de membres de la unitat familiar

Nom i cognoms



Exposo  que

Vistes  les  bases  reguladores  per  a l'atorgament  d'ajuts  econòmics amb finalitat  de caràcter  social  en els  àmbits  d'activitats  esportives
2019/2020

Sol·licito

la concessió d'un ajut per fer front al pagament de les despeses d'aquestes activitats esportives 2019/2020

Compromís i autorització de la persona sol·licitant 

Em comprometo a garantir l'assistència a l'activitat esportiva del o dels beneficiaris en cas de rebre l'ajut, a fer front al pagament que em
correspongui i a comunicar a l'entitat organitzadora la baixa, en cas de renunciar-hi

Autoritzo a l'Ajuntament de Montornès del Vallès, en cas de concessió de l'ajut, a fer el pagament de l'import directament a l'entitat
organitzadora de l'activitat

Documentació  acreditativa  de  reunir  els  requisits  exigits  a  les  bases  a  presentar  juntament  amb la
sol·licitud

Documentació relativa als ingressos de la unitat familiar en cas de no disposar de certificat de Renda

• Original dels justificants d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys

                 Si treballen i no tenen obligació de fer la declaració de Renda

◦ Fulles de salari de l'any anterior

Altres

• En cas de separació o divorci dels progenitors amb custòdia compartida 

◦ Original  de la sentència judicial de separació o divorci

Informació de la sol·licitud

L'adreça electrònica servirà per enviar-vos un avís de notificació electrònica. El correu d'avís només tindrà efectes informatius i que si no el
rebeu, no impedirà que es consideri feta la notificació. Transcorreguts 10 dies naturals l'acte es donarà per notificat. Per a més informació
accediu a https://www.montornes.cat/seu_electronica/informacio-municipal/notificacions-i-altres-comunicacions-electroniques 

Si a més d'aquest avís, voleu rebre un SMS al vostre telèfon mòbil, especifiqueu el número  
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Nom i cognoms

Nom i cognoms

Títol família nombrosa

Nom persona titular

Títol família monoparental

Discapacitat/da

Nom persona discapacitada

Nom i cognoms

Nom i cognoms

Vull rebre notificacions electròniques relaciones amb aquesta sol.licitud

https://www.montornes.cat/seu_electronica/informacio-municipal/notificacions-i-altres-comunicacions-electroniques


Autorització a l’Ajuntament de Montornès del Vallès a consultar dades 

La persona sol·licitant i les persones que formen part de la unitat familiar majors de 16 anys, AUTORITZEN a l'Ajuntament a consultar les 
dades següents:

• Document d'identitat 
• Certificat de renda
• Títol família nombrosa 
• Títol família monoparental 
• Nivell i grau de discapacitat 
• Certificat de convivència

Relació de persones que formen part de la unitat familiar majors de 16 anys, que donen el seu consentiment per a la consulta de les seves
dades. També s'hauran d'especificar el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i en cas de custòdia compartida l'altre progenitor/a,
malgrat no convisqui al domicili:

1. Nom i Cognoms persona sol·licitant NIF/NIE Signatura

2. Nom i Cognoms NIF/NIE Signatura

3. Nom i Cognoms NIF/NIE Signatura

4. Nom i Cognoms NIF/NIE Signatura

5. Nom i Cognoms NIF/NIE Signatura

Montornès del Vallès,  de/d'  de 

(Signatura)

Protecció de dades

Les vostres dades són tractades per l'Ajuntament de Montornès del Vallès en relació a la gestió i tramitació de les sol·licituds d'ajuts econòmics amb finalitat de caràcter social en els
àmbits d'activitats extraescolars.  La base jurídica del  tractament és el  compliment  d'una missió  feta en interès públic,  exercici  de poders  públics,  compliment  d'obligació legal i/o
consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb l'Ajuntament i facilitar les vostres dades per a la gestió del servei demanat. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni
comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. Podeu exercir els drets d'accés,  rectificació, supressió, portabilitat  de les dades, limitació o oposició al tractament,
presentant la instància específica per cadascun dels supòsits o be la instància genèrica que trobareu a la seu electrònica, d'acord amb allò establert en la Llei orgànica 3/2018, de
protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i  garantia  dels  drets  digitals  i  en  el  Reglament  General  de  Protecció  de  dades  UE 2016/679.   Podeu  ampliar  aquesta  informació  a:
https://www.montornes.cat/utilitats/proteccio-de-dades-personals
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Parentiu amb els menors beneficiaris

Parentiu amb els menors beneficiaris

Parentiu amb els menors beneficiaris

Parentiu amb els menors beneficiaris

Parentiu amb els menors beneficiaris

No autoritzem a que es consultin les dades per a la resolució d'aquesta sol·licitud i per tant aportem els originals dels documents 
relacionats 

https://www.montornes.cat/utilitats/proteccio-de-dades-personals
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