
 
 

 

SOL·LICITUD BEQUES FACSA 
CURS ACADÈMIC 2018/19 

 

Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de l’empresa FACSA, que es compromet a no fer-ne un ús distint d’aquell per 
al qual han estat demanades, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de les dades. Podeu exercir, per escrit, els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i, si escau, d’oposició, davant l’empresa. 

 Dades personals 

Nom i cognoms:  ...........................................................................................................  DNI/NIE:  ....................  

Adreça:  ............................................................................................................  Localitat: . ................................  

Codi postal:  ......................................................................  Telèfon:  ..............................................................  

Adreça electrònica: ................................................................... .......................................................................... 
 

Dades de la matrícula a la Universitat Jaume I 

Estudis:  ................................................................................................................................................................  

Es matricula per primera vegada a la universitat?           SI               NO         

Nota mitjana expedient acadèmic o nota d’accés a la universitat: .................... 
 

Dades de la situació econòmica de la unitat familiar (veure al dors)(*) 

Suma dels ingressos de tots els membres 
computables que han presentat declaració de renda 
2017: Suma de les caselles 415 + 435 - (menys) 

557 =   ....................... 

(Base imposable general + Base imposable de 
l’estalvi – Quota líquida) 
 

Suma dels ingressos de tots els membres 

computables que no han presentat declaració de 

renda 2017: 

................... 

Núm. membres computables unitat familiar: ................... 

 

Documentació que cal adjuntar 

-   Una fotocòpia del DNI/NIE 

 Còpia de la declaració de la renda 2017, de tots els membres de la unitat familiar. 

-   Certificat històric i col·lectiu d’empadronament 

-   Expedient acadèmic o nota d’accés a la universitat 

-   Justificant de matrícula 
 
 

DECLARE sota la meua responsabilitat que són certes le 

s dades que consten en aquest document i quede assabentat que la inexactitud en les circumstàncies 

declarades donarà lloc a la denegació o revocació de la beca. 

 
 
 
 
 
 
 
(Firma) 
 
Castelló de la Plana, ............. d ................................ de 20...... 



 

 

 

 

 

Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de l’empresa FACSA, que es compromet a no fer-ne un ús distint d’aquell per 
al qual han estat demanades, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de les dades. Podeu exercir, per escrit, els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i, si escau, d’oposició, davant de l’empresa. 
 

* Article 14 del RD 1721/2007 

 

Membres computables 

 

1. Per al càlcul de la renda i el patrimoni familiar a l’efecte de beca o ajuda a l’estudi, són membres 
computables els pares i, si escau, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, que 
tenen la consideració de sustentadors principals de la família. També són membres computables la persona 
sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquen en el domicili familiar el 31 de 
desembre de l’any immediatament anterior a aquell en el qual comença el curs escolar per al qual se sol·licita, 
o els de major edat, quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, i també els 
ascendents dels pares que justifiquen la residència en el mateix domicili que els anteriors per mitjà el certificat 
municipal corresponent. 

 

2. En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considera membre computable aquell que no conviu 
amb la persona sol·licitant de la beca. No obstant això, si escau, té la consideració de membre computable i 
sustentador principal, el nou cònjuge o persona unida per una relació anàloga les rendes del qual i patrimoni 
s’inclouen dintre del còmput de la renda i patrimoni familiars.  

 

3. En els supòsits en els quals la persona sol·licitant de la beca o ajuda siga un menor en situació  d’acolliment, 
és d’aplicació a la família d’acollida el que disposa en els paràgrafs anteriors. Quan es tracte d’una persona 
major d’edat tindrà la consideració de no integrat en la unitat familiar a aquests efectes.  

 

4. En el cas de les persones sol·licitants que constituisquen unitats familiars independents, també es 
consideren membres computables el cònjuge o, si escau, la persona a la qual es trobe unit per una relació 
anàloga, i també els fills si n’hi ha i convisquen en el mateix domicili. 

 
5. En els casos que la persona sol·licitant al·legue la seua independència familiar i econòmica, qualsevol que 
siga el seu estat civil, haurà d’acreditar documentalment aquesta circumstància, els mitjans econòmics amb 
què compta i la titularitat o el lloguer del seu domicili que, amb caràcter general, és aquell en què l'alumne 
habite durant el curs escolar. 
  



 

 

 

 

 

Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de l’empresa FACSA, que es compromet a no fer-ne un ús distint d’aquell per 
al qual han estat demanades, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de les dades. Podeu exercir, per escrit, els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i, si escau, d’oposició, davant de l’empresa. 
 

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades 

Responsable 
del tractament 

L’entitat responsable és Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S.A. 
(FACSA), amb domicili social en Domicili Social: C/ Major, nº 82-84 – C.P.: 12001 
Castelló, Espanya. Pot contactar amb nosaltres a través de la següent bústia de 
correu electrònic info@facsa.com o bé a través de l’adreça postal anteriorment 
descrita. 

Finalitat i 
legitimació 

Gestionar la seua sol·licitud i avaluar la seua candidatura com a sol·licitant de les 
beques FACSA, així com a gestionar l’adjudicació de les mateixes. Aquest 
tractament se legitima en el consentiment atorgador per la seua part. 

Destinataris 
La pròpia FACSA, com a entitat convocant, i la Fundació General de la Universitat 
Jaume I que, com a encarregada del tractament, qualificarà i baremarà les 
sol·licituds presentades.  

Drets 

Podrà accedir, rectificar, suprimir, oposar-se a determinats tractaments, exercir el 
seu dret a la limitació del tractament, a la portabilitat i a no ser objecte d’una 
decisió basada únicament en tractament automatitzat de les seues dades. 
Addicionalment podrà revocar el consentiment prestat, en el ben entès que, sent 
el consentiment necessari per a l’adequada qualificació i baremació de la 
sol·licitud, la possible revocació del mateix determinarà la renúncia o desistiment 
de la sol·licitud presentada. 

Vostè pot exercitar els drets anteriorment descrits a través dels següents canals: 

 Per escrit, mitjançant sol·licitud dirigida a C/ Major, nº 82-84 – C.P.: 12001 
Castelló, Espanya. 

 Mitjançant correu electrònic a la següent adreça info@facsa.com 

Informació 
addicional 

Pot  consultar la informació addicional i detallada sobre la Protecció de Dades en 
el document de convocatòria de les beques. 

 

Com a prova de conformitat amb quant s’ha manifestat sobre el tractament de les meues dades 
personals, i a fi d’atorgar el consentiment segons el descrit firme la present. 

 

 

 

 

 

Firmat:: ________________________________     En Castelló, a ___ de ________    de 20__. 

 


