
Sol·licitud de subvenció municipal/autorització  
de consulta de dades
V
Viatjar per créixer

iatges per a la Gent Gran 2018-2019

2. Dades de la persona acompanyant

Relació de la persona acompanyant amb el/la sol·licitant:

Gratuïta ReduïdaTargeta Rosa:

Cognoms 

Nom 

Adreça 
Carrer / Avinguda / Plaça...

Núm. Pis Porta

1. Dades de la persona sol·licitant

Procedència pensió:

Tipus de convivència:

Tipus de convivència:

Quantitat mensual

Amb parella Amb família En residènciaViu sol Altres (Indicar)

Amb parella Amb família En residènciaViu sol Altres (Indicar)

Amistat FamiliarParella Altres (Indicar)

Classes passives No contributivaSeguretat Social Altres (Indicar)

Altres (Indicar)Viduïtat InvalidesaJubilacióClasse de pensió:

Cognoms 

Nom 

E-mail Telèfon fix 9 3 Mòbil

E-mail Telèfon fix 93 Mòbil

Districte CP 0 8

Districte CP 0 8

Home DonaData de naixementDNI NIE Nº

Home DonaData de naixementDNI NIE Nº

Adreça 
Carrer / Avinguda / Plaça...

Núm. Pis Porta

Procedència pensió:

Quantitat mensual

Classes passives No contributivaSeguretat Social Altres (Indicar)

Altres (Indicar)Viduïtat InvalidesaJubilacióClasse de pensió:



Home DonaData de naixementDNI NIE Nº

3. Dades del/de la fill/filla amb discapacitat

Cognoms 

Nom 

- Que són certes totes les dades anteriors i soc conscient que amagar o falsejar informació és 
motiu d’anul·lació del meu expedient o del viatge atorgat.

- Que puc valdre’m per mi mateix/a i no pateixo alteracions de comportament que afectin la normal 
convivència en els establiments públics.

4. Declaro responsablement

Barcelona, a   de maig de 2018

I autoritzo

- A l’Ajuntament de Barcelona a tramitar la meva sol·licitud per a la temporada 2018-2019 del 
Programa de Turisme de l’IMSERSO.

- A l’IMSERSO per verificar directament per mitjans electrònics les meves dades d’identitat,  
residència i econòmiques.

- A l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, a incorporar les meves dades personals al fitxer 
SIAS de l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de gestionar la subvenció de l’Ajuntament. 
Les vostres dades només seran cedides a Administracions o Ens públics que ho requereixin en 
ús de les seves competències. Consenteixo expressament el tractament de les meves dades 
per a la finalitat indicada, podent exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 
adreçant-me per escrit al Registre General de l’Ajuntament, Pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, 
indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.

I, perquè així consti, sol·licitem la subvenció municipal per participar als Viatges per a la Gent Gran 
organitzats per l’IMSERSO la temporada 2018-2019 i declarem, sota la nostra responsabilitat, la 
veracitat del contingut que consta en aquest document autoritzant s’incorpori al fitxer municipal.

Sol·licitant Acompanyant Fill/a 

DNI/NIE DNI/NIE

Nº Nº Nº
(Signat) (Signat) (Signat)

DNI/NIE



Documentació que cal presentar

• Per tenir dret a la subvenció municipal caldrà complir els requisits que demana l’IMSERSO  
i presentar aquest formulari de sol·licitud degudament signat. 

• Si vol participar amb el seu fill/a amb discapacitat, cal adjuntar el certificat de grau de discapacitat  
(mínim 45%) en el moment de lliurar el formulari.

Important

• Per tenir accés a la subvenció municipal de la Campanya de Viatges per a la Gent Gran, cal que 
el/la sol·licitant i els/les acompanyants estiguin empadronats/ades al municipi de Barcelona i 
tinguin la Targeta Rosa Gratuïta.

• En el cas que l’acompanyanat sigui el/la cònjuge s’aceptarà la Targeta Rosa Reduïda.

• Si vol participar amb el seu fill/a amb discapacitat (grau mínim del 45%), aquest compartirà 
habitació amb els seus pares.

TOTA SOL·LICITUD PRESENTADA FORA DE TERMINI SERÀ EXCLOSA
TOTA SOL·LICITUD PRESENTADA SENSE LA DOCUMENTACIÓ 
CORRESPONENT O AMB MANCA D’INFORMACIÓ SERÀ EXCLOSA

El període de sol·licitud de la subvenció municipal és del 10 al 24 de maig 

On s’ha de presentar la sol·licitud

Cal presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació, si és necessària, a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Per agilitzar el tràmit es recomana demanar cita prèvia: 

• Entrant a ajuntament.barcelona.cat/cita

• Utilitzant els quioscos de tràmits i serveis

• Trucant al 010 

• Mitjançant l’app Mobile  ID



OAC Sant Miquel

OFICINA

OAC Ciutat Vella  

OAC Eixample 

OAC Gràcia 

OAC Horta-Guinardó 

OAC Les Corts 

OAC Nou Barris 

OAC Sant Andreu 

OAC Sant Martí 

OAC Sants-Montjuïc 

OAC Sarrià-Sant Gervasi

OAC La Marina 

OAC Zona Nord

ADREÇA

Pl. Sant Miquel, 3

Ramelleres, 17 

Aragó, 328 

Pl. Vila de Gràcia, 2 

Lepant, 387 

Pl. Comas, 18 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

Segre, 24-32 

Pl. Valentí Almirall, 1 

Creu Coberta, 104  

Anglí, 31

Pg. Zona Franca, 185-219 

Costabona, 3-5  

HORARI

De dilluns a dissabte  

de 8.30 a 20 hores.

Dilluns, dimarts,  

dimecres i divendres  

de 8.30 a 14.30 hores.  

Dijous de 8.30 a 19.30 hores.

De dilluns a divendres  

de 8.30 a 14 hores.

L’Ajuntament després d’examinar les sol·licituds enviarà una carta, durant el mes d’octubre de 2018, 
a les persones que han sol·licitat la subvenció municipal, comunicant si han estat seleccionades,  
si resten en llista d’espera o si la seva sol·licitud ha estat denegada.

Les persones seleccionades rebran al seu domicili la informació del procés que han de seguir, el 
dia i l’hora en que han de presentar-se a l’agència de viatges per realitzar la inscripció a un viatge. 
Si al novembre no s’ha rebut aquesta carta, cal informar-se trucant al telèfon 93 413 28 14 o enviar 
un correu a envellimentactiu@bcn.cat.

En cas de gaudir de la subvenció municipal que atorga l’Ajuntament de Barcelona per als Viatges 
per a les persones grans, no es pot realitzar un altre viatge organitzat per l’IMSERSO durant la 
campanya 2018-19.


