Àrea de Drets Socials
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

Sol·licitud de l’ajut
d’urgència social per a
infants de 0 a 16 anys (2018)
Dades de la persona sol·licitant (pare/mare/tutor/a):
DNI

NIE

PASSAPORT

Nom

Cognoms

Persona sol·licitant

Adreça
carrer / avinguda / plaça...

CP 0 8
Telèfon fix 9 3

núm.

pis

porta

Districte
Mòbil

Adreça electrònica
SOL·LICITO que se’m concedeixi l’ajut esmentat i per aquest motiu
DECLARO:
Que estic empadronat/da i resideixo a Barcelona ciutat.
Que compleixo les condicions de la situació econòmica demanada en la
convocatòria de l’ajut i que permeto que es comprovin aquestes dades.
Que em comprometo a notificar qualsevol modificació de la meva situació
socioeconòmica que alteri les condicions d’accés a l’ajut.
Per al cas que em sigui atorgat l’ajut, DECLARO:
Que accepto l’ajut d’urgència social per a infants de 0 a 16 anys.
Que em comprometo a fer ús de la Targeta Barcelona Solidària d’acord
amb les condicions establertes.
Que, a efectes d’acreditar l’ús de la targeta d’acord amb la finalitat prevista,
disposaré com a mínim durant un any dels comprovants de les compres
realitzades.
SOL·LICITO
Si és el cas, que se'm concedeixi l'ajut complementari per a famílies monoparentals.
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en tramitar aquest document, consentiu, que les vostres dades
personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona, dins el fitxer Sistema d’Informació d’Acció Social (SIAS), amb la
finalitat de la gestió de les competències pròpies i delegades, d’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
Les seves dades només seran cedides per a la gestió de serveis socials a Administracions o Ens Públics que ho requereixin per
a la finalitat indicada. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes.
Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades en www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de 11 de juliol, us indiquem que en
informar el camp e-mail o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament
relacionades amb la finalitat indicada.

Àrea de Drets Socials
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

DECLARO que les persones que conformen la meva unitat familiar de convivència són:
Nom

1r cognom

2n cognom

Data
naixement

Mare/tutora
Pare/tutor

DNI/NIE

Ingressos
bruts anuals* En el cas de sol.licitar
beca menjador indicar
escola i curs.

Fill/filla
Fill/filla
Fill/filla
Fill/filla

Si al nucli familiar hi ha més de quatre fills/filles, podeu relacionar-los en un full a part.

* En el cas que no autoritzi la consulta de dades fiscals o no estigui obligat/da a fer declaració.

DOCUMENTACIÓ obligatòria que cal presentar en el moment de lliurar la sol·licitud
(no s'acceptarà cap sol.licitud que no tingui tota la documentació adjunta):
• Document de sol·licitud emplenat i signat.
• Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
• En el cas d’un únic progenitor cal presentar l’acord de separació o guàrdia i custòdia.
• En el cas de famílies monoparentals, fotocòpia del títol acreditatiu de ser família monoparental
on constin tots els membres de la unitat familiar, amb vigència en el moment de presentar
la sol.licitud i vigent durant tot l'any 2018.

SOL·LICITUD I AUTORITZACIÓ D’ACCÉS A LES DADES
• Sol·licito l’ajut d’urgència social per a infants de 0 a 16 anys i declaro, sota la meva
responsabilitat, la veracitat del contingut que consta en aquest document.
• Resto assabentat que, d’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 2/2014,
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, les
administracions públiques competents en matèria de serveis socials poden comprovar,
d’ofici i sense consentiment previ de les persones interessades, les dades personals
declarades pels sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre,
de serveis socials, i pel Decret que aprova la Cartera de serveis socials, i, si escau, les dades
identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el
patrimoni i els ingressos de les persones membres de la unitat econòmica de convivència,
amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries
per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda.
Autoritzo l’Ajuntament de Barcelona per a
l’obtenció directa de les dades necessàries
d’altres administracions públiques per a la
resolució del procediment.

No autoritzo a l’Ajuntament de
Barcelona per a l’obtenció de
les dades necessàries d’altres
administracions públiques per a
la resolució del procediment i les
aporto junt amb aquesta sol·licitud.

(signat)
Nom i cognoms

(signat)
Nom i cognoms

(signat)
Nom i cognoms

NIF/NIE/PASSAPORT

NIF/NIE/PASSAPORT

NIF/NIE/PASSAPORT

