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AJUTS ECONÒMICS DE CAIRE SOCIAL
Nº referencia de la sol·licitud
SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Telèfon fix

Provincia

DNI o CIF

NIE

Telèfon mòbil

EN REPRESENTACIÓ DE (cal aportar documentació acreditativa)
Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Telèfon fix

Província

DNI o CIF

Telèfon mòbil

PETICIÓ
Concreteu aquí la vostra petició de la manera més clara possible.

UNITAT FAMILIAR
Unitat familiar beneficiaria de:

► RAI / RMI / Renda Garantida

SI

NO

► Unitat familiar monoparental

SI

NO

► Custòdia compartida (adjuntar sentència de separació)

SI

NO

NIE

AJUTS ECONÒMICS DE CAIRE SOCIAL
RELACIÓ DE PERSONES QUE CONVIUEN AMB LA PERSONA SOL·LICITANT
Per la present manifesta que disposa de la corresponent autorització de les persones que formen part del seu nucli familiar per tal de poder
sol·licitar aquesta ajuda, així com autoritzar la consulta de les seves dades a altres administracions públiques

Cognoms

Nom

Parentiu amb el sol·licitant

DNI/NIE

* Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a obtenir les dades necessàries de l'Agència Tributària, Institut Seguretat Social , Direcció General Cadastre i Dept. Afers Socials de la
Generalitat de Catalunya, per comprovar si compleixo els requisits per accedir a l'objecte d'aquesta sol·licitud i pugui consultar-les durant la seva vigència.

Signatura:

Cognoms

Nom

Parentiu amb el sol·licitant

DNI/NIE

* Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a obtenir les dades necessàries de l'Agència Tributària, Institut Segureta
* Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a obtenir les dades necessàries de l'Agència Tributària, Institut Seguretat Social , Direcció General Cadastre i Dept. Afers Socials de la
si
compleixo els requisits per accedir a l'objecte d'aquesta sol·licitud i pugui consultar-les durant la seva vig
Generalitat de Catalunya, per comprovar si compleixo els requisits per accedir a l'objecte d'aquesta sol·licitud i pugui consultar-les durant la seva vigència.
Signatura:

Cognoms

Nom

Parentiu amb el sol·licitant

DNI/NIE

* Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a obtenir les dades necessàries de l'Agència Tributària, Institut Seguretat Social , Direcció General Cadastre i Dept. Afers Socials de la
Generalitat de Catalunya, per comprovar si compleixo els requisits per accedir a l'objecte d'aquesta sol·licitud i pugui consultar-les durant la seva vigència.

Signatura:

Titular de la llibreta o del compte corrent:
N.I.F del titular:
Códi IBAN:

AJUTS ECONÒMICS DE CAIRE SOCIAL
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1.- Que estic al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions envers la Seguretat Social, d'acord amb l'establert als
Articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subven-cions
2.- Que no tinc cap deute amb la hisenda de l'Ajuntament de Valls.
3 .- Que no incorro en cap dels supòsits que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
4.- Així mateix declaro ser coneixedor i accepto les condicions i pagament que fixa el Reglament municipal de prestacions
econòmiques de caràcter social.
I, perquèCasella
consti en
corresponent
expedient d’ajut aconòmic de caire social.
deelselecció
2

DATA I SIGNATURA
de/d’

de

Signat:

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE VALLS facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable de tractament

Ajuntament de Valls-CIF:P-4316300-E-Plaça del Blat, 1 43800 Valls-Delegat Protecció Dades dpd@valls.cat

Finalitat

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i la gestió i control dels expedients, ac-cions i programes de serveis socials. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran –
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

Legitimació

El tractament de les dades queda legitimimat pel compliment d’una obligació aplicable a l’Ajuntament de
Valls

Destinataris

No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a
la portabilitat de les dades dirigint-se la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o contactant amb
el DPD (Delegat Protecció de Dades). Tanmateix la persona interessada també tindrà dret a presentar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades

Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per
a la qual han estat recollides.

Benestar Social
Ctra. del Pla, 37 A
43800 Valls
T. 977 614 040
serveis.socials@valls.cat
www.valls.cat

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER SOL·LICITAR AJUT ECONÒMIC
D’ACORD AMB EL REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL
.- Acreditació de la situació econòmica de la unitat familiar de convivència
(últims 6 mesos):
.- Vida laboral dels majors de 16 anys
.- En cas de treballadors per compte d’altri: Nòmines dels últims 6 mesos
per compte d’altri.
.- En cas de treballadors autònoms: les dues últimes liquidacions trimestrals.
.- En cas de pensionistes: Certificat de la pensió
(en cas d’autorització de consulta de dades, es podrà verificar des de
l’ajuntament)
.- En cas de cobrar prestacions socials: Certificat d’import de l’ajut
(en cas d’autorització de consulta de dades, es podrà verificar des de
l’ajuntament)
.- En cas de separació/divorci: Sentència de separació i/o divorci, amb indicació
de l’import actual de la pensió d’aliments.

.- En cas de sol·licitar ajut per activitats escolars o extraescolars:
.- Pressupost de l’activitat, durada o indicació de quan es portarà a terme.

-En cas de sol·licitar ajut per a subministraments (aigua, llum gas i butà):
.- Fotocòpia de la factura/es pendents.

- Altres ajuts:
.- Pressupost.

- Rebut lloguer / hipoteca
- Acreditació titularitat del compte bancari que s’indiqui.

