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SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL MUNICIPAL  

PER A FAMÍLIES AMB INFANTS I ADOLESCENTS 
  

Dades del sol·licitant 

Nom i cognoms : _________________________________DNI: ____________________ 

Adreça domicili: __________________________________________________________ 

Població: ________________ CP: ________ Telèfon de contacte:__________________ 

Adreça electrònica: _______________________________________________________ 

Persona beneficiària de l’ajut:_______________________________________________ 

Relació del sol·licitant amb la persona beneficiària: ______________________________ 

 

Dades de l’actuació per la qual se sol·licita l’ajut 

Activitats extraescolars  

Activitats esportives 

Reforç escolar 

Tractaments psico-pedagògics 

Activitats de lleure organitzades per l’Ajuntament 

Cursos esportius organitzats per l’Ajuntament 

Menjador escolar 

Acollida matinal 

Assistència a l’Escola Bressol Municipal 

Assistència a l’Escola de Música Municipal 

Altres: _______________________________________________________ 

 

Entitat que realitzarà l’actuació: ________________________________________ 

NIF: ______________Adreça domicili: __________________________________ 

Població: __________ CP: ________ Telèfon de contacte: __________________ 
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Documentació que s’acompanya: 
 

Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant 
 

Certificat d’empadronament 
 

Fotocòpia compulsada del Llibre de Família 
 

Justificació dels ingressos de la unitat familiar 
 

Pressupost de l’activitat per la qual es demana l’ajut 
 

Informe mèdic o certificat de discapacitat 
 

Informe de Serveis Socials 
 
 

 
Informació sobre el tractament de les dades: AJUNTAMENT DE FLIX tractem les dades de caràcter personal 
segons s'estableix en el Reglament  General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD). En compliment del que 
disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades: 
Responsable del tractament: AJUNTAMENT DE FLIX, NIF: P4306100A amb domicili social a C/ Major, 18 - 43750 - Flix 
(Tarragona), Telèfon: 977410153, ajuntament@flix.cat. Pot contactar amb el delegat de protecció de dades – DPD, 
dirigint-se per escrit a l'adreça de correu: dpd@flix.cat. Finalitat:Gestió de les sol·licituds, valoració i, si escau, 
labaremació de la concurrència de requisits necessaris per l’atorgament dels ajuts. Publicació en el diari obutlletí oficial i, 
en el seu cas, espais, físic o electrònic, institucionals; així com elcontrol, la fiscalització o el reintegrament dels ajuts. 
Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol•liciti la supressió per part de 
l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. Destinataris: No se’n preveuen. 
Legitimació:compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poderspúblics conferits al responsable 
del tractament. 
 
La persona sotasignada declara que les dades facilitades són certes i correctes, exonerant al responsable de 
qualsevol falsedat, i es compromet a mantenir-les actualitzades. 
 
 
 
 
Signatura del sol·licitant: 
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