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SOL·LICITUD DE BECA 
 
 

 
 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU P ER A LA 
CONCESSIÓ DE BECA PER ALS ESTUDIS DE MÀSTER EN ARRO SSOS I 
ALTA CUINA MEDITERRÀNIA DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT  

 
 

1- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
Cognoms i nom o raó social 
 

NIF/CIF/NIE/Passaport 
 

Adreça (carrer, avinguda, plaça…) 
 

Número 
 

Bloc 

 
Portal 

 
Escala 

 
Planta 

 
Porta 

 
Codi postal 

 
Població  

 
Província  

 
Notificació telemàtica 

� 
Tel. avisos SMS 

 
Adreça electrònica 

 
 

2- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 
Cognoms i nom o raó social 

 
NIF/CIF/NIE/Passaport 

 
Adreça (carrer, avinguda, plaça…) 

 
Número 

 
Bloc 

 
Portal 

 
Escala 

 
Planta 

 
Porta 

 
Codi postal 

 
Població  

 
Província  

 
Notificació telemàtica 

� 
Tel. avisos SMS 

 
Adreça electrònica   

 
SOL·LICITA 
 
Participar en el procés selectiu per a la concessió d’una beca per als estudis de Màster en Arrossos 
i Alta Cuina Mediterrània de la Universitat d’Alacant. 
 

A) La persona que signa més avall declara sota la seua responsabilitat que accepta les bases de 
la convocatòria, que compleix amb tots els requisits exigits per aquesta i que són certes totes 
les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que s’acompanyen.  

B) Així mateix, per la present es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Dénia la concessió 
de qualsevol altra ajuda pública o privada per a la mateixa finalitat (article 13.2 de la Llei 
general de subvencions), així com les alteracions de les condicions que s’han tingut en compte 
per a la concessió d’aquesta beca. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan prompte com 
es conega. 

C) � Declara estar al corrent de totes les obligacions fiscals amb la Hisenda Local. 
D) � Autoritza l’Ajuntament de Dénia a obtindre les dades de l’Agència Estatal Tributària relatives 

a la renda de l’exercici 2018. 
E) � No autoritza l’Ajuntament de Dénia a obtindre les dades de l’Agència Estatal Tributària 

(imprescindible acompanyar amb la declaració de la renda de 2018). 
F) Amb la firma d’aquesta sol·licitud vosté manifesta el seu consentiment lliure, exprés, específic, 

inequívoc i informat per al tractament de les seues dades personals, tenint en compte la 
informació disponible en la pàgina 3 d’aquesta sol·licitud. 

 
Dénia,  _____ de _________________________  de 20____          
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SOL·LICITUD DE BECA 
 
 

 
 
 
DOCUMENTACIÓ APORTADA (marqueu amb una X) IMPORTANT: per a acarar les fotocòpies, s’hauran de presentar 
junt amb els originals  en el moment de l’entrega de la documentació en les nostres oficines. 

 DE LA PERSONA SOL·LICITANT: fotocòpia compulsada/acarada del document d’identitat (NIF/NIE o PASSAPORT ). 

 
DE LA PERSONA SOL·LICITANT: fotocòpia compulsada/acarada de la DECLARACIÓ DE LA REN DA de 2018 o CERTIFICAT 
NEGATIU amb la informació fiscal (en cas de no tindre obligació de presentar-la i en cas de NO autoritzar l’Ajuntament per fer la 
consulta a l’AEAT).  

 
DE LA UNITAT FAMILIAR: Fotocòpia compulsada/acarada de la DECLARACIÓ de la REN DA de l’any  2018 dels membres de la 
unitat familiar que obtinguen ingressos. En el seu defecte: certificat negatiu de l’Agència Tributària  de no haver presentat 
declaració de la renda (en cas de NO autoritzar l’Ajuntament la consulta a l’AEAT) . 

 
DE LA UNITAT FAMILIAR: Fotocòpia compulsada/acarada del LLIBRE de FAMÍLIA  i documentació oficial acreditativa dels membres 
de la unitat familiar (TÍTOL o CARNET de FAMÍLIA NOMBROSA  o JUSTIFICANT ). 

 

 
ALTRES DOCUMENTS PER A VALORAR (apartat 7a) de les bases: avaluació del currículum:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTRES DOCUMENTS PER A VALORAR (apartat 7b) de les bases: cursos de formació relacionats amb la cuina i la gastronomia: 
 
 
 
 

 

ALTRES DOCUMENTS PER A VALORAR (apartat 7c) de les bases: altres mèrits rellevants:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE C ARÀCTER PERSONAL – 
LLEI ORGÀNICA 3/2018 - LOPDGDD  

Responsable del tractament Ajuntament de Dénia 

Domicili del responsable 

Adreça: plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia 

CIF:P0306300E   
Correu electrònic: rpd@ayto-denia.es 

Telèfon: 965780100 

Delegat de protecció de dades 
Vosté pot contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant: 

� Correu electrònic: dpd@ayto-denia.es 
� Correu ordinari: carta dirigida al DPD – Plaça de la Constitució, 10. 03700 Dénia 

Finalitats 

La finalitat d'aquest tractament és la gestió del concurs en totes les fases del seu cicle de vida. 
Aquest tractament pot elaborar perfils al tractar-se d’un concurs on s’estableixen qualificacions 
sobre les persones participants i les seues obres, mèrits o aportacions, en base als criteris de 
valoració establits en aquestes bases. 

Conservació de les dades Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable 
i els requeriments aplicables a la conservació d'informació per part de l'Administració pública. 
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SOL·LICITUD DE BECA 
 
 

Legitimació / Bases jurídiques 

Consentiment de la persona interessada, expressat mitjançant la firma d’aquesta sol·licitud de 
participació. En cas que vosté no atorgue aquest consentiment, la seua sol·licitud no podrà ser 
atesa. 

Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Dénia. 

Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Dénia. 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

Destinataris de les seues 
dades 

Entitats públiques o privades la concurrència de les quals siga necessària o legítima per al 
desenvolupament del concurs, incloent les persones que intervenen en la qualificació de les obres, 
mèrits i/o aportacions. 

Les seues dades, incloent imatges i gravacions, poden ser publicades en mitjans de comunicació,  
xarxes socials i pàgines web municipals, així com ser comunicades a mitjans de comunicació 
extramunicipals per a la seua possible publicació. 

Drets 

Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, 
portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, pot dirigir-se a l'autoritat de 
control per a reclamar els seus drets. 
Per a exercir aquests drets, ha de dirigir una sol·licitud a l'Ajuntament de Dénia, registre d'entrada, 
plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia, indicant “responsable de protecció de dades”.  
Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant: 

(1). Correu ordinari.  
(2). Correu electrònic a dpd@ayto-denia.es 

En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades, per la 
qual cosa vosté ha d’incloure còpia o referència d’un document vigent acreditatiu de la seua 
identitat (DNI, NIE, passaport). L’Ajuntament exercirà la seua potestat de verificació recollida en la 
disposició addicional octava de la LOPDGDD. En cas d’actuar com a representant de la persona 
interessada ha d’acreditar-se fefaentment el poder de representació atorgat per aquesta. 

 
 
 
 


