
Sr. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO 
www.seu-e.cat/web/santacristinadaro/ 

Plaça Catalunya, 1 17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)  Telèfon: 972 83 70 10 

AJUNTAMENT DE 
SANTA CRISTINA D’ARO 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
Nom i Cognoms: 
Domicili:  Correu electrònic:
Població:  Codi Postal:
NIF: Telèfon: Fax:

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 
Nom i cognoms:  En qualitat de:
Domicili:  Correu electrònic:
Població:  Codi Postal:
NIF: Telèfon: Fax:

Vull rebre les notificacions de tota aquesta tramitació en format digital  
(imprescindible facilitar adreça de correu electrònic i número de telèfon mòbil pels avisos). 

AUTORITZACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
La persona titular o propietària d’aquesta sol·licitud autoritza a: 

a gestionar-la davant l’Ajuntament. 

I perquè així consti, ho signo el dia       /      /      .              Signatura: 

EXPOSO: 

Que presento la següent documentació requerida per a optar a una BECA EN MATÈRIA D’ESPORTS PER A 
FAMÍLIES AMB NECESSITATS ECONÒMIQUES I INFANTS AL SEU CÀRREC per a: 

Nom i cognoms infant 
Data naixement DNI o NIE 
Que practica l’activitat esportiva 

 DOCUMENTACIÓ ANNEXA: 
Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres computables de la família o en el seu cas, 
el llibre de família.   
Declaració de la Renda de l’any 2018. En cas de no fer-la caldrà aportar el certificat d’ingressos de l’exercici 2018 i 
la informació fiscal dels saldos bancaris o bé,  certificat negatiu d’hisenda (en el cas de no fer declaració de la 
renda).  

Autorització per comprovar al cadastre les dades de les famílies sol·licitants. 

Full d’autorització per facilitar a l’entitat esportiva les dades de l’infant en cas que li fos atribuïda la beca.  
Ingressos actuals. Tres últimes nòmines, certificat de prestació OTG, justificant de prestació de qualsevol altra 
naturalesa (RMI, Renda Garantida, PNC,...).Si no en tenen ingressos, document acreditatiu d’inscripció a l’ OTG. 
Fotocòpia de la matrícula o inscripció al Club esportiu de l’infant 
Certificat de convivència 
Carnet acreditatiu de família nombrosa o família monoparental. 
Certificat de discapacitat o targeta acreditativa de discapacitat. 

Amb aquesta signatura autoritzo a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, l’accés a les dades i als antecedents que, consten en fitxers d’altres 
administracions públiques, siguin precises per a la tramitació i la resolució de la present sol·licitud. SIGNATURA 

Santa Cristina d’Aro,    de     de 20 



Sr. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO 
www.seu-e.cat/web/santacristinadaro/ 

Plaça Catalunya, 1 17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)  Telèfon: 972 83 70 10 

Marcar amb una creu segons correspongui:
SI

 
NO

 Realitzar la comprovació al cadastre de les dades de la família sol·licitant

SI
 

NO
 Facilitar a l’entitat esportiva les dades de l’ infant en el cas que la beca li fos atribuïda

     Tal i com s’especifica a les bases de les esmentades beques per a poder optar a les mateixes cal autoritzar els anteriors supòsits.   

NOTA IMPORTANT 
L’article 66 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les 
sol·licituds que es formulin a l’Administració hauran de contenir les dades que s’assenyalen al formulari. 

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 
AVÍS: La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’article 14.2 obliga a 
totes les persones jurídiques, a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics, des del dia 2 d’octubre 
de 2016.  
Aquesta notificació en paper que rebeu serà de les últimes que us lliurarà l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. A partir d’ara, 
totes les notificacions (d’acord amb els articles 41, 43 i 44 de la Llei 39/2015) que us haguem de fer arribar seran generades pel 
nostre gestor documental i dipositades, mitjançant l’e-Notum, a la carpeta ciutadana del nostre web, a la qual podreu accedir, 
amb identificació.  
Segons l’article 14.1, totes aquelles persones físiques que vulguin rebre avisos de l’enviament de notificacions cal que ens 
proporcionin una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil. 
Un enllaç en aquests avisos, mitjançant correu electrònic o telèfon mòbil, els permetrà accedir a la documentació.

PROTECCIÓ DE DADES 
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 s’incorporaran en un fitxer creat per l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro per deixar constància de 
l’entrada i sortida de documents i per al seguiment dels tràmits, actuacions i l’exercici de les seves competències i funcions. 
Únicament seran comunicades a  altres administracions públiques en els casos previstos legalment. Així mateix s’informa de la 
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant escrit presentat en el registre de l‘Ajuntament de Santa Cristina d'Aro


