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SOL·LICITUD DE PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC  

CASAL ESTIU MUNICIPAL 
 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

Nom i Cognoms 
 

DNI/NIE/PASS. 
 

Data naixement Lloc naixement Home/Dona Telèfon  Mòbil 

Domicili (carrer, núm.,  pis, porta,...) CP 

08650 
Població 

Sallent 

 
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL 

Nom i Cognoms 
 

DNI/NIE/PASS. Telèfon Mòbil 

Domicili (carrer, núm., pis, porta,...) CP 

 
Població 
 

 
EXPOSA (especificar l’ajut sol·licitat) 

 

Que sol·licito ajut per: Casal Estiu Municipal 2021 

 
DEMANA 
 

Que s’admeti la present sol·licitud i documentació adjunta. 

 
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA (marcar segons l’ajut sol·licitat): 

☐ Fotocòpia document d’identificació (DNI/NIE/Pass.) del sol·licitant de l’ajut 

☐ Documentació acreditativa situació econòmica unitat de convivència (de tots els membres majors 16 anys): 
 

☐ Treballadors: contracte de treball i 3 darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin activitat 

laboral. Autònoms: última liquidació trimestral d’IRPF i/o butlletí de cotització a la Seguretat Social. 

☐ En situació d’atur: Certificat de l’OTG o INEM de la prestació d’atur o certificat negatiu i document d’alta i 

renovació de la demanda d’ocupació (DARDO). 

☐ Pensionistes: certificat de prestacions de la seguretat social o certificat de no percebre prestació.  

☐ Informe  de  vida  laboral  amb  data d’emissió inferior a 3 mesos 

☐ Extracte bancari de tots els comtes corrents de la unitat de convivència dels darrers 3 mesos 

☐ Declaració jurada dels ingressos familiars, en cas de no poder justificar els ingressos mensuals. 

☐ Fotocòpia títol família nombrosa o monoparental. 

☐ Fotocòpia de la sentència judicial de separació o divorci, o del conveni regulador.  

☐ Documentació relativa a l’habitatge: Últim rebut del lloguer o de l’hipoteca. 

☐ Resolució del grau de discapacitat o resolució del grau de dependència. 

☐ Altra documentació: (especificar): 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________  
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DECLARA (marcar el que procedeixi) 

 
Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com la documentació adjunta i que estic 
obligat/da a comunicar als serveis socials d’aquest ajuntament qualsevol variació que pogués produir-se d’ara en 
endavant i qualsevol informació que em sigui requerida per poder tramitar l’ajut sol·licitat. 
A més a més, declaro:  
 

☐ Que no he rebut prestacions econòmiques pel mateix destí d’altre organisme, públic o privat. 

☐ Que sí he rebut les següents prestacions econòmiques pel mateix destí (indicar ajudes i imports): 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

☐ Que sí he justificat les prestacions econòmiques concedides per aquest Ajuntament anteriorment. 

☐ Que no  he justificat les següents prestacions econòmiques concedides (indicar ajudes i motiu): 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

☐ Que no posseeixo béns mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret 

de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat 
d’explotació o venta, indiqui l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual sol·licito la 
prestació. 

☐ Que sí posseeixo els següents béns mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual (indicar quins): 
 

____________________________________ 

_________________________________ 
 

 
AUTORITZA 

 

☐ Autoritzo que el pagament es realitzi directament al proveïdor del servei o subministrament. 

 

 
  

Signatura: Sallent, ____  de/d’ ______________ de 20__ 
 

 

 
 
 
En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin  
incorporades en un fitxer denominat “Serveis Socials” responsabilitat de AJUNTAMENT DE SALLENT, i seu social a Plaça de la Vila 1 , 
08650  Sallent (BARCELONA).La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts.  
Les vostres dades es cediran a l’AEAT, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Cal que tingueu en compte que 
els ajuts percebuts computen com a ingressos a la Declaració de Renta. L’obtenció d’un ajut o d’una subvenció per part de l’Administració 
Pública obliga a presentar la declaració de l’IRPF. 
En qualsevol cas podreu indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la 
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a  Plaça de la Vila 
1 , 08650  Sallent (BARCELONA). O bé per correu electrònic a: sallent@sallent.cat. 
Us informem que també podeu presentar una reclamació, si així ho considereu, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

mailto:sallent@sallent.cat

