
SOL·LICITUD D’ACOLLIMENT A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A 
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
AMB FILLS O FILLES O PERSONES MENORS D’EDAT A CÀRREC AMB 
DETERMINAT GRAU DE DIVERSITAT FUNCIONAL FÍSICA, PSÍQUICA O 
SENSORIAL 

Dades personals 

Nom i cognoms: ………………………………………………………………………... 
DNI: ……………………………………………………………………………………. 
Adreça postal: ………………………………………………………………………….. 
Telèfon: ………………………   Correu electrònic: …………………………………. 

Documentació que aporta (marcar el que correspongui) 

□ Fotocòpia núm. compte on consti el sol·licitant de l’ajut com a titular del compte
□ Fotocòpia compulsada certificat de grau de discapacitat del CAD expedit per l’ICASS
□ Fotocòpia del llibre de família on figuri inscrit el fill o filla o persona menor d’edat objecte de
l’ajut
□ Fotocòpia del document que acrediti l’acolliment o adopció del fill o filla o persona menor
d’edat
□ Certificat de convivència en cas que l’ajut sigui per a fills o filles més grans de 18 anys
□ Certificat del director del centre on resideixi el fill o filla o persona menor d’edat, si és el cas

Declaració d’haver aportat documentació amb anterioritat a la FSUB 

El/la sotasignat/da (nom i cognoms)...................................................................... declaro haver 
dipositat la documentació indicada en el punt 4 de les bases de la convocatòria corresponents 
als apartats (marcar el que s’escaigui)  

□ c) □ d) □ e) □ f)

amb anterioritat, en ocasió de les anteriors convocatòries d’ajuts de la Fundació Solidaritat UB. 

Barcelona, a ........ de................ 2019 

(Signatura) 

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, 
així com la normativa nacional aplicable en matèria de protecció de dades, l'informem que el responsable del 
tractament de les seves dades identificatives és FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB, amb la finalitat de gestionar 
la seva sol·licitud d’ajut, fins i tot per mitjans electrònics. 

Les seves dades seran conservades indefinidament o bé fins que vostè ens en sol·liciti la supressió o hi revoqui el seu 
consentiment. No es realitzaran cessions ni transferències internacionals de dades, llevat que sigui imprescindible per a 
la gestió de la seva sol·licitud d’ajut. En aquest cas, l’informarem prèviament de la identitat i de l’activitat del cessionari. 

En omplir aquest full de sol·licitud, vostè ens dona el seu consentiment exprés a aquests tractaments, el qual pot 
revocar en qualsevol moment. A més, té dret a accedir a la informació que tenim de vostè, a rectificar-la, a suprimir-la, 
a oposar-se al seu tractament, a sol·licitar la limitació del tractament, a demanar la portabilitat de les seves dades i a 
reclamar davant una Autoritat de Control. Per a això, només ho ha de comunicar mitjançant escrit signat - adjuntant una 
fotocòpia del DNI o qualsevol altre document oficial vàlid que acrediti la seva identitat - adreçat a: Fundació Solidaritat 
UB, c/ Melcior de Palau, 140, 08014, Barcelona; o bé al correu electrònic del DPD de la Fundació Solidaritat UB, 
dpd.solidaritatub@ub.edu. 

c/ Melcior de Palau, 140 – 08014 Barcelona – Tel.934035538 – solidaritatub@ub.edu 


