SOL·LICITUD DE CERTIFICAT PER AL PROGRAMA PREPARA

Dades sol·licitant
Nom i cognoms
Domicili per a notificacions
Població
Codi postal

NIF

Telèfon

Adreça electrònica

Dades representant
Nom i cognoms
Adreça
Població
Codi postal

NIF

Telèfon

Adreça electrònica

EXPOSO: Que per accedir a l’ajut econòmic del Programa PREPARA

SOL·LICITO: Un certificat conforme ni jo, ni cap dels membres de la meva unitat familiar* amb els
que convisc, percebem salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajudes anàlogues d’assistència
social dels serveis socials municipals.

* UNITAT FAMILIAR: la persona interessada més els pares i/o cònjuge, i/o fills/es menors de 26
anys, o majors amb una discapacitat en grau igual o superior al 33%, o menors acollits. Sempre i
quan es doni el requisit de convivència.

Signatura

Sant Cugat del Vallès, ....... d................................de 20.....

Alcalde/essa de Sant Cugat del Vallès

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les dades
consignades en aquest document seran incorporades al fitxer GESTOR D’EXPEDIENTS, creat per l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud així com mantenir–vos informats sobre els serveis municipals que puguin ser
d’interès. Amb la signatura d’aquest document atorgueu el vostre consentiment al tractament de les dades. Per exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei us podeu adreçar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
presencialment, per correu ordinari indicant “Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a lopd@santcugat.cat
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CONSENTIMENT CONSULTA DE DADES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS I
REGISTRE DE
POBLACIÓ DE
CATALUNYA

Dades de convivència que consten al Padró Municipal d’Habitants
(acreditació de la convivència per consulta al Padró Municipal d’Habitants)

Declaro:
1. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud
2. Que estic obligat/ada a comunicar a l’Ajuntament de Sant Cugat qualsevol variació que pogués produir-se
d’ara endavant i a facilitar tota la informació que em sigui requerida, d’acord amb la normativa vigent.
3. Que autoritzo a l’Ajuntament de Sant Cugat a efectuar la consulta de les dades assenyalades a les
corresponents administracions, per tal de comprovar que es compleixen les condicions requerides per
accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud i per revisar-les fins a l’extinció de la seva vigència.
Signatura
En cas que no ho autoritzeu, marqueu la casella
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