
SOL.LICITUD DE BEQUES DEL PATRONAT CULTURAL PARERA 
PER A ESTUDIS PEL CURS 2018-2019

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms

NIF / NIE

Adreça Postal 

Codi Postal

Població

Telèfon         Mòbil

Correu electrònic

DADES ACADÈMIQUES

Últims estudis cursats 

Estudis per als quals es sol·licita la beca

Institució educativa que promou els estudis 

Durada dels estudis



EXPOSO

SOL.LICITO

 Una beca pels estudis oficials superiors de caire artístic, científic o humanístic.

 Per aquest motiu adjunto la següent documentació:

  Titulació i expedient acadèmic dels últims estudis cursats

  Còpia de sol·licituds o resolucions d'altres beques sol·licitades 
  per aquests estudis

  Programa acadèmic dels estudis objecte de la beca.

  Acreditació de la preinscripció o de la matrícula als estudis 
  objecte de la beca.

  Declaració de la renda de tots els membres de la unitat
  familiar del/de la estudiant, o similar.

  Fotocòpia del DNI

Signatura del/la  sol·licitant 

Sant Sadurní d'Anoia, ____ de ______________________________ de 2018.

 Que durant el curs 2018-2019 cursaré els estudis de (indicar el nom dels estudis)

De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre i amb el 
Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 informem que les dades personals que vostè ens 
ha proporcionat seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia amb 
la finalitat de finalitat de gestionar la sol·licitud de beques del Patronat Cultural Parera per a estudis pel curs 
2018-2019. La relació està basada en basada en la petició expressa efectuada per vostè per tramitar 
aquesta sol·licitud. No es preveuen cessions. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició, limitació i portabilitat mitjançant escrit i còpia de DNI o altre document identificatiu a l’Ajuntament 
de Sant Sadurní d’Anoia (Plaça de l'Ajuntament, núm. 1).

Amb la signatura de la present sol·licitud, dono consentiment exprés al Patronat Cultral Parera per  al 
tractament de les meves dades personals per a la sol·licitud de beques per a estudis pel curs 2018-2019. 
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