Sol·licitud de participació al programa:
TEMPS PER A TU
per a joves i persones adultes amb discapacitat
Dades de la persona amb discapacitat sol·licitant:
Nom i cognoms:

Data de naixement:

DNI:

Adreça:

Telèfon:

Correu electrònic:

Grau de discapacitat:
Barem de tercera persona:

Sí

No

Barem de Mobilitat / Dificultat per utilitzar el transport col·lectiu:

Sí

No

En cas de necessitat, contactar amb:
- Nom, cognoms, telèfon i correu electrònic

- Nom, cognoms, telèfon i correu electrònic

Dades del tutor/a o representant legal
Si la persona sol·licitant té la capacitat jurídica modificada, cal omplir les següents dades:
Nom i cognoms:
Pare

Mare

Altres. Especifiqueu-ho

Telèfon de contacte i correu electrònic:
Informació complementària a la sol·licitud per valorar la intensitat del suport requerit:
Poseu una creu si l’indicador està present.
Trastorns de conducta

Necessita d’estímuls continuats per participar en les activitats

Sovint mostra una conducta agressiva

Necessita suport per anar al WC

Marxa sense avisar

Bolquers i incontinència

No entén els límits

Dificultats motrius: crosses, pròtesi/òrtesi o cadira de rodes

Sovint no respecta les normes del grup

Altres. Especifiqueu-los:

Hiperactivitat
Observacions i comentaris d’interès

Les activitats s’adaptaran a la situació de la covid-19 d’acord a les recomanacions que dictin les autoritats competents, en cada moment.
Signatura:
Barcelona,

de

de 202

Sol·licitud de participació al programa:
TEMPS PER A TU
per a joves i persones adultes amb discapacitat
De conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia de drets digitals, us comuniquem que les vostres dades personals seran tractades únicament en
relació a la finalitat d’atenció a la seva sol·licitud i per poder prestar el servei. Les dades seran responsabilitat
del l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). Les vostres dades no seran objecte de cessió a cap
altra entitat i/o organisme.
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació, oblit i portabilitat en les
condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar-vos per escrit al Registre
General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona o qualsevol oficina del registre municipal, indicant
clarament en l’assumpte Exercici de Drets LOPD o bé realitzant una “tramesa genèrica” al Registre electrònic de
l’Ajuntament de Barcelona.
Si voleu rebre informació sobre les activitats de l’IMPD, us podeu subscriure al butlletí de notícies.

