
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
SOL·LICITUD PER PRENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE LA 

FUNDACIÓ PRIVADA MARIA ROSA SANS TINTÓ  PER A L’ALUMNAT DE 

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE LA GARROTXA PER REALITZAR 

ESTUDIS DE GRAU UNIVERSITARI EL CURS 2022/2023 

  

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT   

COGNOMS:   NOM:  

DOCUMENT IDENTITAT:  TELÈFON:  CORREU ELECTRÒNIC:  

DOMICILI:   

POBLACIÓ:   CP:  

               
   

2. ESTUDIS POSTOBLIGATORIS ACTUALS:  
  

Centre educatiu:     

Nota mitjana del currículum:   

             
                          

3. DOCUMENTACIÓ A APORTAR:  
  

❑ Fotocòpia DNI candidat.  
 

❑ Fotocòpia de la declaració de renda de l’exercici 2021 de tots els membres de la unitat 

familiar1 (d’acord amb l’apartat 8 de les BASES GENERALS DEL PROCÉS DE CONCESSIÓ DE 

BEQUES). En el cas que algun dels membres no tingui obligació de presentar la declaració de 

renda d’aquell exercici, cal aportar còpia de les dades fiscals de l’exercici 2021 

 
1 Són membres computables de la unitat familiar els que consten en el volant d’empadronament de convivència 
amb el següent grau de parentiu: el pare i la mare, o el tutor legal, si escau; el/la sol·licitant; els germans solters 
menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar o els de més edat quan es tracti de disminuïts físics, psíquics 
o sensorials. 
 
Per al còmput del nombre de membres de la unitat familiar es tindran en compte els ascendents, altres familiars o 
altres persones sense parentiu que convisquin en el domicili quan s’acrediti documentalment que no disposen de 
cap tipus de renda (aportar dades fiscals de l’exercici 2021).  
 
En el cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres 
computables el cònjuge o, si escau, la persona unida per anàloga relació, com també els fills, si n'hi ha.  
 
En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considera membre computable el que no convisqui 
amb la persona sol·licitant de l'ajut, sens perjudici que en el còmput de la renda familiar s'inclogui la seva contribució 
econòmica. No obstant això, tenen la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o la persona 
unida per anàloga relació les rendes i el patrimoni del qual s'inclouen en el còmput de la renda i el patrimoni familiar. 
Caldrà acreditar aquesta situació familiar mitjançant documentació suport.  
 
Es considera que un estudiant és independent si té uns ingressos mensuals iguals o superiors al salari mínim 
interprofessional (SMI) en l’exercici econòmic que serveix de referència per a l’estimació de la renda familiar 
disponible i acredita la propietat o titularitat del lloguer del seu domicili. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descarregades de la web de l’Agència Tributària i justificant de la no obligatorietat de 

presentació de la renda en l’exercici 2021.  
 

❑ Volant de convivència amb històric de 2 anys emès per l’Ajuntament.  
 

❑ Certificat de la secretaria del centre en el qual consti el currículum acadèmic de l'etapa, 

amb la nota mitjana del batxillerat o cicle formatiu.  
 

❑ Indicar amb una creu si es compleix amb el següent i aportar documentació si aplica:  
 

 Famílies amb descendents, que no siguin el beneficiari, de menys de 25 anys que 

estiguin cursant estudis universitaris o de grau superior, sense ingressos propis, 

convisquin o no dins la unitat familiar. En cas afirmatiu, aportar justificant. 

 
 Existència en la unitat familiar d’algun membre que visqui en el mateix domicili i 

estigui afectat per una i disposi del certificat. En cas afirmatiu, aportar còpia de la 

targeta acreditativa de la discapacitat o el mateix certificat. 

 

 En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, caldrà acreditar aquesta    

situació. 

 

 En el cas de família monoparental, cal acreditar-ho mitjançat còpia del títol de 

família monoparental vigent emès per la Generalitat de Catalunya. 
  

 

4. INFORMACIÓ PERSONAL:  

 

❑ Nombre membres computables en la unitat familiar: ____ 

 

❑ Dades dels membres de la unitat familiar del candidat: 
 

 Nom i cognoms DNI Grau de 

parentiu 

Situació 

laboral2 

Descripció de la 

documentació 

aportada per 

acreditar els 

seus ingressos 

1  

 

 

    

2  

 

 

    

3  

 

 

    

4  

 

 

    

5  

 

    

 
2 Treballador per compte propi, treballador per compte aliè, pensionista, desempleat, estudiant.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  

 

 

    

7  

 

 

    

8  

 

 

    

9  

 

 

    

10  

 

 

    

 
 

❑ Breu descripció de la situació familiar del candidat:    

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
 

❑ Breu descripció del grau escollit, el centre on es vol estudiar i plantejament pel que fa a 

habitatge i desplaçaments:    

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Es prega als candidats que llegeixin atentament les bases que regulen aquesta beca i que 

facilitin TOTA la informació requerida correctament en temps i forma.  

 

En el cas que es detectin discrepàncies o incidències durant la revisió de la documentació 

aportada, un expert independent contactarà el candidat per tal que en un màxim de 10 dies 

hàbils es subsani la situació.  

 

Per qualsevol aclariment respecte la informació a aportar, es pot enviar un correu electrònic 

a la següent adreça: fundacio@fundaciomrsans.org 

 

La Fundació es reserva el dret d’inadmetre una candidatura si aquesta és incomplerta i el 

candidat no aporta la informació dins dels terminis establerts.   

mailto:fundacio@fundaciomrsans.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protecció de Dades de caràcter personal  

CONSENTIMENT D’ÚS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (a emplenar pel sol·licitant o el pare/mare/tutor en cas de 

ser menor de 16 anys) Per la present, jo,___________________________________________________________, major d’edat i 

amb DNI  

_________________, ACCEPTO que les meves dades personals, o bé que les dades personals de 

_____________________________________________, amb DNI ___________________ , de qui soc pare/mare/tutor i de qui 

disposo de la pàtria potestat, siguin tractades per la Fundació María Rosa Sans Tintó, amb les següents finalitats:  

□ Gestió i valoració de requeriments per optar a beques d’estudi.  

□ Ús de la meva imatge (o del menor) per a la comunicació de les activitats de la fundació per comunicació, relacions públiques i 

difusió als medis.  

En _____________________, a ___ de ________________________ de 20___.  

Signat,  

  

  

  

 
Informació Bàsica de Protecció de Dades  

Responsable  Fundació María Rosa Sans Tintó  

Finalitat  
Gestió i valoració de requeriments per optar a 

beques d’estudi.  

Comunicació de les activitats de la fundació per 

comunicació, relacions públiques i difusió als 

medis.  

Legitimació  Consentiment  

Destinataris  
Organismes públics i centres educatius que ho 

requereixin dins de la finalitat definida.  

Es podran publicar les dades en diferents 

mitjans de comunicació, a la pàgina web o a les 

xarxes socials.  

Drets  
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’indica en la informació 

addicional.  

Informació addicional  Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació.  

  

Informació addicional de protecció de dades  

D’acord amb l’establert en l’article 13 del Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la seva lliure circulació, l’interessat (o representant) dona 

consentiment a Fundació María Rosa Sans Tintó (en endavant FPMRST) per tractar les seves dades personals (o les del menor 

representat) com a responsable dels mateixos.  

  

Les finalitats del tractament seran la gestió i valoració de requeriments per optar a beques d’estudi i l’ús de la imatge per comunicar 

les activitats de la fundació per comunicació, relacions públiques i difusió als medis; totes justificades pel consentiment prestat al 

present document.   

  

En el cas de la gestió de valoració de requeriments per optar a les beques, les dades només seran cedides als organismes públics, 

centres educatius i en cas de requeriment judicial o de les forces i cossos de seguretat de l’Estat. Les dades recollides es 

conservaran el període de validació dels requeriments i un màxim de cinc anys des de la data d’inici de la prestació de la beca, així 

com sempre que siguin necessaris per acomplir la legislació vigent. En cas de no donar consentiment al tractament de les dades, 

no es podrà optar a les beques ofertes per la fundació FPMRST.  

  

Quant a la finalitat d’ús d’imatge per a comunicació de les activitats de la fundació, es podran publicar les dades en diferents mitjans 

de comunicació, a la pàgina web o a les xarxes socials. Les dades recollides es conservaran mentre es mantingui l’interès mutu, 

així com sempre que siguin necessaris per acomplir la legislació vigent.   

  

Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició, així com el dret a la portabilitat de dades, mitjançant 

un escrit dirigit a la fundació a través de la direcció de correu electrònic fundacio@fundaciomrsans.org. El consentiment atorgat pel 

tractament de les dades podrà ser retirat en qualsevol moment sense que aquest fet afecti a la licitud del tractament previ a la seva 

retirada.  

  

En cas de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant de l’Agència 

Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).  

http://www.agpd.es/
http://www.agpd.es/

