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S’informa que la sol·licitud ha d’estar complimentada de forma total i obligatòria, i que l’oposició de la persona interessada a autoritzar 
l’obtenció de les dades comportarà la impossibilitat de tramitar la sol·licitud de l’ajut, a no ser que la persona interessada aporti 
personalment i adjunti a aquest formulari totes les certificacions corresponents. 
 
Les persones sotasignades autoritzen l’Ajuntament de Reus, a fi de verificar tot allò declarat en el formulari, comprovar l’adequat 
compliment de totes les condicions necessàries per a l’accés a la subvenció sol·licitada i les prohibicions i limitacions imposades per la 
legislació i efectuï les gestions de consulta de la documentació susceptible de ser consultada telemàticament a altres administracions 
públiques. L’autorització manté l’eficàcia si se sol·licita la subvenció en l’exercici corresponent.      

 
Incloure tots els membres de la unitat familiar següents que constin empadronats o convisquin en el domicili amb l’alumne/a: 
mare/pare/tutor o tutora, menors destinataris de la subvenció, germans solters menors de 25 anys o els de més edat quan es 
tracti de persones amb discapacitat. 

Nom 1.Cognom 2.Cognom DNI Data 
naixement 

Signatura (1) Parentiu (2) Grau discapacitat 
(3) 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

(1)(1)(1)(1) Hauran de signar l’autorització tots els components de la família majors de 16 anys.Hauran de signar l’autorització tots els components de la família majors de 16 anys.Hauran de signar l’autorització tots els components de la família majors de 16 anys.Hauran de signar l’autorització tots els components de la família majors de 16 anys. (2)(2)(2)(2) Descripció dels membres de la unitat familiar: Sol·licitant, és 
l’alumne/a:  - Pare/tutor – Mare/tutora – Germà/Germana. (3)(3)(3)(3) Omplir aquesta columna només aquelles persones  de la unitat familiar que tinguin grau 
de discapacitat reconegut. 

    
Protecció de dades personalsProtecció de dades personalsProtecció de dades personalsProtecció de dades personals 

De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades personals 
proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de Reus.  
En aplicació del principi de transparència, el Registre d’activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de Transparència de 
l’Ajuntament de Reus. http://transparencia.reus.cat/ajuntament-de-reus 

Responsable Ajuntament de Reus 

Finalitat La gestió o tramitació de l’autorització per consultar dades per via electrònica. 

Legitimació El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d’una obligació legal, per raons 
d’interès públic, en execució d’un contracte, en exercici d’un interès legítim i en els casos que 
consti el consentiment de la persona interessada. 

Destinataris Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l’exercici de les seves 
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos que consti el 
consentiment previ de la persona interessada.  

Drets En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d’una sol·licitud a la Oficina d’Atenció al 
Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament.    
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar un correu 
electrònic a: dpd@reus.cat 

Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/  

 


