
                                                                                                       

Annex 2. Imprès sol·licitud ajuts escolarització postobligatòria

AJUTS ESCOLARITZACIÓ POSTOBLIGATÒRIA  CURS 2021/22

Dades de la persona sol.licitant:
Nom i cognoms:

Adreça: Núm: Pis-porta:

Població:
CP: 

NIE/NIF:

Telèfon/s:

Data naixement:

Adreça electrònica:

Centre/ Institut curs 2020/21 Institut curs 2021/22 i localitat Tipus ensenyament  que cursarà
(BAT, CFGM, CFGS,...)

Relació de persones que conviuen amb la persona sol.licitant :
Cognoms Nom Parentiu amb el/la sol.licitant DNI/NIE

Rendes del treball o prestacions. Concepte Quantia anual 2020 Empresa 

Signatura:

Relació de persones que conviuen amb la persona sol.licitant :
Cognoms Nom Parentiu amb el/la sol.licitant DNI/NIE

Rendes del treball o prestacions. Concepte Quantia anual 2020 Empresa 

Signatura:

Col·laboren:



                                                                                                       

Relació de persones que conviuen amb la persona sol.licitant :
Cognoms Nom Parentiu amb el/la sol.licitant DNI/NIE

Rendes del treball o prestacions. Concepte Quantia anual 2020 Empresa 

Signatura:

Relació de persones que conviuen amb la persona sol.licitant :
Cognoms Nom Parentiu amb el/la sol.licitant DNI/NIE

Rendes del treball o prestacions. Concepte Quantia anual 2020 Empresa 

Signatura:

Relació de persones que conviuen amb la persona sol.licitant:
Cognoms Nom Parentiu amb el/la sol.licitant DNI/NIE

Rendes del treball o prestacions. Concepte Quantia anual 2020 Empresa 

Signatura:

Relació de persones que conviuen amb la persona sol.licitant:
Cognoms Nom Parentiu amb el/la sol.licitant DNI/NIE

Rendes del treball o prestacions. Concepte Quantia anual 2020 Empresa 

Signatura:

Col·laboren:



                                                                                                       

DOCUMENTS QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL.LICITUD:

Model normalitzat de sol·licitud (Annex 2).

Fotocòpia del/s llibre/s de família acompanyat de l'original.

Certificat acadèmic d'haver aprovat el 100% els estudis el curs 2020/21 o anteriors, si és el

cas (Annex 3).

       Conveni regulador o sentència de separació on consti la pensió alimentària i custòdia dels

fills, en cas que correspongui i rebut actual de l'import de pensió d'aliments.

Còpia, acompanyada de l'original de la declaració de la renda corresponent al darrer any 

fiscal, o certificats demostratius de la totalitat d'ingressos del nucli familiar*.  Només en el

cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament de Valls a l’obtenció i consulta de les dades disponibles

en altres administracions.

  En cas de no estar obligats a fer la declaració de la renda o, en cas de canvi de la situació 

econòmica, es valoraran els ingressos econòmics dels 12 mesos anteriors i caldrà aportar 

la següent documentació:

Certificat  de  l'Oficina  de  Treball  de  la  Generalitat  (OTG),  positiu  o  negatiu

d’ingressos.

Fotocòpia dels contractes temporals i nòmines corresponents.

Informe de vida laboral. 

Altres.

Còpia del resguard de la matrícula en cas que els estudis es realitzin en un altre municipi.

AUTORITZACIÓ

Autoritzo  l'Ajuntament  de  Valls  a  l'obtenció  i  consulta  per  mitjans  electrònics  de  les  dades

disponibles en altres administracions públiques, necessàries per a la tramitació objectiu d'aquesta

petició.

                                

Autoritzo  i  declaro  que  els  altres  membres que  consten  en  aquest  imprès  en  la  relació  de

persones convivents a la persona sol·licitant no s'han oposat a l’accés a les seves dades. 

Col·laboren:

SI NO

SI NO



                                                                                                       

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, 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 d’aquestes

dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE VALLS,  CARITAS VALLS I

FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS faciliten la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable de 

tractament

Ajuntament  de  Valls-CIF:P-4316300-E-Plaça  del  Blat,  1  43800  Valls-

Delegat Protecció Dades dpd@valls.cat 

Càritas Valls-CIF:R4300214F.  Costa  del  Portal  Nou,1.  43800  Valls.

agendacaritasvalls@gmail.com 

Fundació Ciutat  de Valls-CIF:G43050269.  C/  Jaume Huguet,1.  43800

Valls. fcv@fcvalls.org 

Finalitat La finalitat d’aquest tractament és la gestió i control dels expedients de

les sol·licituds dels ajuts a estudis postobligatoris i  només es podran

utilitzar per deliberar sobre la concessió de l'ajut i realitzar el seguiment

del manteniment de les condicions de beneficiari/a. Aquestes dades no

seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que

sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

Legitimació El  tractament  de  les  dades  queda  legitimitat  pel  compliment  d’una

obligació aplicable a l’Ajuntament de Valls, Caritas i Fundació Ciutat de

Valls segons les bases reguladores dels ajuts a estudis postobligatoris.

Destinataris No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets Accedir,  rectificar  i  suprimir  les dades,  així  com limitar  el  tractament,

oposar-se  al  mateix  o  exercir  el  dret  a  la  portabilitat  de  les  dades

dirigint-se  la  seva  petició  a  l’adreça  postal  indicada  més  amunt  o

contactant  amb  el  DPD (Delegat  Protecció  de  Dades).  Tanmateix  la

persona  interessada  també  tindrà  dret  a  presentar  una  reclamació

davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les 

dades

Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per

a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

Valls   de    de 2021

Signat: El/la sol·licitant
                                    

Col·laboren:

mailto:dpd@valls.cat
mailto:fcv@fcvalls.org
mailto:agendacaritasvalls@gmail.com
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