
 TERMINI DE PRESENTACIÓ DEL 20 D’ABRIL AL 19 DE MAIG DE 2022

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament general de protecció de dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per gestionar l’ajut. Les 
seves dades no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació de l’ajut sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el 
cas. Un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus 
drets d’accés, rectificació, supressió i la resta de drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al delegat de Protecció de Dades, o bé per mitjans electrònics (https://www.seu-e.cat/ca/web/labisbaldemporda), presencialment o per 
correu convencional a l’adreça següent: plaça del Castell, núm. 10 - 17100 La Bisbal d’Empordà. 

SOL·LICITUD D’AJUTS FAMILIARS -  ANY 2022 

ÀREA ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA  SOL·LICITANT (MARE, PARE O TUTOR/A) 

Nom i cognoms 

Adreça DNI/NIE 

Correu electrònic Telèfon 

EXPOSO 

Que estic assabentat/da de la convocatòria dels ajuts familiars per a la participació als casals d’estiu, a les activitats extraescolars o esportives, i per a la quota 

de material escolar i de les Bases reguladores que la regeixen. 

Que compleixo els requisits establerts a les Bases generals i les bases específiques reguladores de subvencions i ajuts de l’Àrea d’Acció Social i C iutadania 

Programa 2, per ser beneficiari/ària dels ajuts de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, i accepto, en tots els seus termes, les Bases que regeixen aquesta 

convocatòria (publicades en el BOP de Girona núm. 30 de data 14 de febrer de 2022).

     SOL·LICITO L’AJUT PER  A LA PARTICIPACIÓ ALS CASALS D’ESTIU         SETMANES (Máx. 5 setmanes)

     SOL·LICITO L’AJUT PER A LA PARTICIPACIÓ  A UNA ACTIVITAT  EXTRAESCOLAR  O  ESPORTIVA 

     SOL·LICITO L’AJUT PER A LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR 

NOM DE L’INFANT /JOVE CURS 22/23 CENTRE EDUCATIU 

La persona signant autoritza els serveis competents de l'Ajuntament de la Bisbal d’Empordà perquè puguin sol·licitar les dades 

necessàries i pertinents per a la gestió de la sol·licitud dels ajuts familiars any 2022 al Padró Municipal. 

La persona signant autoritza els serveis competents de l'Ajuntament de la Bisbal d’Empordà a notificar la resolució d’aquesta sol·licitud per 

correu electrònic. 

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN: 

 Documentació identificativa de tota la unitat familiar.

 Llibre de família.

 Justificant d’ingressos econòmics: declaració de la renda de l’últim exercici liquidat o certificat d’ingressos de tots els membres

de la unitat familiar que computen en el barem del llindar econòmic. En cas de no tenir ingressos, certificat que ho justifiqui.

La Bisbal d’Empordà,  …..…..  de .................... de 2022 

Signatura del/la sol·licitant: 
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