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Sol·licitud de l’ajut d’urgència social per a 

infants de 0 a 16 anys (2019) 

SOL·LICITANT (pare/mare/tutor/a):  

DNI  NIE  PASSAPORT  NÚM.  

Nom ________________________   Cognom 1______________  Cognom 2 _______________ 

Adreça ______________________________ Núm. ____  Pis  ___  Porta  ___  CP 

Telèfon Fix Mòbil 

E-mail @   ____________________________________________________________________ 

Disposa de la targeta del Fons d’Infància de l’any 2018 al seu nom?       Sí       No 
En cas afirmatiu haurà de mantenir-la per poder fer efectiu el pagament del Fons d’Infància 2019. 
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SOL·LICITO que se’m concedeixi l’ajut d’urgència social per a infants de 0 a 16 anys i per aquest motiu: 

 

DECLARO sota la meva responsabilitat: 

 La veracitat del contingut que consta en aquest document. 

 Que estic empadronat/ada i resideixo a Barcelona ciutat. 

 Que compleixo les condicions de la situació econòmica que s’estableix a 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. 

En 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 l’efecte d’acreditar l’ús de la targeta d’acord amb la finalitat prevista, conservaré els comprovants de 
les compres fetes fins el 31 de desembre de 2020. 

 Que, em comprometo a sol·licitar la renda garantida ciutadana i/o la prestació familiar no contributiva de la 
Seguretat Social, assignació econòmica per fill o menor a càrrec, prevista a l’article 351 a) del Text Refós de la 
Llei de la Seguretat Social, en el termini de tres mesos des de l’atorgament. 

SOL·LICITO 

 Si escau, que se'm concedeixi l'ajut complementari per a famílies monoparentals. 

 Si escau, que se’m concedeixi l’ajut individual de menjador. Curs 2019-2020. 

 

 DOCUMENTACIÓ 
que cal presentar: 

1.  Aquesta sol·licitud signada. 

2.  Fotocòpia del DNI de la persona que ho 

sol·licita. 

3.  En cas que hi hagi un únic progenitor, cal 
presentar el conveni regulador ratificat 
pel jutge en el qual s’especifiqui la 
custòdia del menor. 

4.  En cas que es disposi del carnet 
monoparental, fotocòpia on constin tots 
els membres de la família. El carnet ha 
d’estar vigent en el moment de presentar 
la sol·licitud. Si caduca durant l’any 2019 
cal presentar el nou carnet, un cop 
renovat, sense cap interrupció.  

5.  En el cas que no se n’hagi autoritzat la 
consulta telemàtica, cal aportar fotocòpia 
de la declaració de renda de l’any 2017. 

INSTRUCCIONS per 

emplenar la sol·licitud 

 En cas que es tingui l’obligació de fer declaració de la renda 
(2017) no s’acceptarà cap altre document, només la declaració 

de renda. Per tant, cal aportar-la o autoritzar-ne la consulta 
telemàtica.  

 En cas que no s’hagi fet declaració de la renda del 2017 per no 
tenir-ne obligació, cal omplir el camp Ingressos anuals 2017 

per ambdós progenitors. 

 Si només es declara un sol progenitor, cal adjuntar la 
fotocòpia d’un dels documents següents: 

o Conveni regulador ratificat pel jutge en què s’especifiqui la 
custòdia del menor. 

o Sentència de violència de gènere. 
o Certificat de defunció del progenitor. 
o Llibre de família en situació de mare soltera.  
o Carnet de família monoparental vigent. 
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D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de 
Barcelona i, en tramitar aquest document, hi consentiu, dins el fitxer Sistema d’Informació d’Acció Social (SIAS), amb la finalitat de gestionar 
les competències pròpies i delegades, d’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Les 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 a les vostres 
dades, rectificar-les i suprimir-les, i també altres drets sobre aquestes dades. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament 
i protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. 
Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d'11 de juliol, us indiquem que en emplenar el camp 
adreça electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per dur a terme comunicacions directament relacionades amb la 
finalitat indicada. 

Mare / pare 
tutor/a 

Nom  Cognom 1  Cognom 2  
      
Data de naixement DNI / NIE / passaport Ingressos anuals 2017 

 Teniu carnet monoparental?  Sí   No  
  (obligatori)  

Pare / mare 
tutor/a 

Nom  Cognom 1  Cognom 2  

      

Data de naixement DNI / NIE / passaport Ingressos anuals 2017 
Teniu carnet monoparental?  Sí   No  

  (obligatori)  

 

Fill/a 1 

Nom  Cognom 1  Cognom 2  

      

Data de naixement  DNI / NIE / passaport  
Voleu beca de menjador? *  Sí   No  

    

Fill/a 2 

Nom  Cognom 1  Cognom 2  

      

Data de naixement  DNI / NIE / passaport  
Voleu beca de menjador? *  Sí   No  

    

Fill/a 3 

Nom  Cognom 1  Cognom 2  

      

Data de naixement  DNI / NIE / passaport  
Voleu beca de menjador? *  Sí   No  

    

Fill/a 4 

Nom  Cognom 1  Cognom 2  

      

Data de naixement  DNI / NIE / passaport  
Voleu beca de menjador? *  Sí   No  

    

Fill/a 5 

Nom  Cognom 1  Cognom 2  

      

Data de naixement  DNI / NIE / passaport   
Voleu beca de menjador? *  Sí   No  

    

Si al nucli familiar hi ha més de cinc fills, indiqueu-los en un full a part.  *Només per a escoles de Barcelona ciutat de P3 a 4t ESO. 



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

   AUTORITZACIÓ D’ACCÉS A LES DADES 

Resto assabentat/ada que, d’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, de 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 percebre les prestacions i en la quantia reconeguda legalment. 
 

Autoritzo l’Ajuntament de Barcelona a obtenir directament les 
dades necessàries d’altres administracions públiques per a la 
resolució del procediment. 

En cas que no s’hagi fet declaració de la renda del 2017 
per no estar-hi obligat, cal emplenar obligatòriament el 
camp Ingressos anuals 2017. 

 

 
 

 

Signatura 
 

Signatura 

 
 

 

 
 

 

                   

                   
Nom i cognoms  Nom i cognoms 

   
N I F  /  N I E  /  p a s s a p o r t  

 
N I F  /  N I E  /  p a s s a p o r t 

                   

 

 

No autoritzo l’Ajuntament de Barcelona a 
obtenir les dades necessàries d’altres 
administracions públiques per a la resolució del 
procediment. Per això aporto declaració de 
renda de l’any 2017, junt amb aquesta 
sol·licitud. 
 

 

 

Signatura 

 

 

         

         
Nom i cognoms 

 
N I F  /  N I E  /  p a s s a p o r t  

         

 


