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Signatura sol·licitant / Firma solicitante,


DECLARACIÓ RESPONSABLE  
SOL·LICITUD D´AJUT 


 


Esplugues de Llobregat,


D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat


 DECLARA


SRA. ALCALDESSA D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT


Que no és titular de cap habitatge / Que no es titular de ninguna vivienda


Que no és titular d´un altre habitatge diferent d'aquell que consta a la sol·licitud de l'ajut / Que no es titular de ninguna otra vivienda distinta a aquella que 
consta en la solicitud de la ayuda


Que és titular d'un altre / d'altres habitatge/s diferent/s d'aquell que consta a la sol·licitud de l'ajut i, als efectes de les comprovacions 
administratives que procedeixin, facilita les següents dades: / Que es titular de otra/s vivienda/s distinta/s a aquella que consta en la solicitud de la ayuda y, a los 
efectos de las comprobaciones administrativas que procedan, facilita los siguientes datos:


· Tipus d'immoble / Tipo de inmueble:


Pis, casa o local / Piso, casa o local


Plaça d'aparcament / Plaza de aparcamiento


·  Ubicació de/dels immoble/s / Situación de la/s vivienda/s:


·  Número de finca registral o número de referència cadastral de cada habitatge / Número de finca registral o número de referencia catastral de cada vivienda:


Jo / Yo


Major d'edat, amb document nacional d'identitat (o document d'identificació / mayor de edad, con documento nacional de identidad ( o documento de identificación  


NIE, Passaport, document d'identificació nacional d'un altre país diferent a Espanya, o document que correspongui) núm. 


NIE, Pasaporte, documento de identificación nacional de otro país diferente a España, o documento que corresponda) núm.


,actuant en nom propi (o en representació de / actuando en nombre propio)(o en representación de),


i amb domicili a efectes de notificacions a / y con domicilio a efectos de notificaciones en:


núm / núm: pis / piso : C.P/ c.p : i telèfon /y teléfono:


 sol·licitud de beca del meu fill/filla / a los efectos de tramitar la solicitud de beca de mi hijo/hija


, als efectes de tramitar la 


NOTES / NOTAS :  
¹L'aportació de dades falses o que indueixin a error en la present declaració, podrà ser motiu de revocació de la subvenció d'acord amb allò establert a les 
Bases Reguladores, independentment de les responsabilitats en que es podria incorre. / La aportación de datos falsos o que induzcan a error en la presente declaración, 
podrá ser motivo de revocación de la subvención de acuerdo con lo establecido en las Bases Reguladoras, independientemente de las responsabilidades en que se podría incurrir.  
² L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat es reserva totes les facultats d'inspecció i comprovació de dades que confereix l'ordenament Jurídic / El 
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat se reserva todas les facultades de inspección y comprobación de datos que confiere el ordenamiento Jurídico. 
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Signatura sol·licitant / Firma solicitante,

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

SOL·LICITUD D´AJUT

 

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 

 

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

 DECLARA

SRA. ALCALDESSA D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

· Tipus d'immoble / Tipo de inmueble:

·  Ubicació de/dels immoble/s / Situación de la/s vivienda/s:

·  Número de finca registral o número de referència cadastral de cada habitatge / Número de finca registral o número de referencia catastral de cada vivienda:

NOTES / NOTAS : 

¹L'aportació de dades falses o que indueixin a error en la present declaració, podrà ser motiu de revocació de la subvenció d'acord amb allò establert a les Bases Reguladores, independentment de les responsabilitats en que es podria incorre. / La aportación de datos falsos o que induzcan a error en la presente declaración, podrá ser motivo de revocación de la subvención de acuerdo con lo establecido en las Bases Reguladoras, independientemente de las responsabilidades en que se podría incurrir. 

² L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat es reserva totes les facultats d'inspecció i comprovació de dades que confereix l'ordenament Jurídic / El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat se reserva todas les facultades de inspección y comprobación de datos que confiere el ordenamiento Jurídico.
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ALUMNE SOL·LICITANT/ ALUMNO/A SOLICITANTE


Nom i Cognoms / Nombre y apellidos


CONSENTIMENT DE CONSULTA DE DADES PER A  
L'ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS  


 


Esplugues de Llobregat,


D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat


  
 PARENTIU AMB EL SOL·LICITANT / 


PARENTESCO CON EL SOLICITANTE
NOM I COGNOMS /  
NOMBRE Y APELLIDOS NIF SIGNATURA / 


FIRMA


D'acord amb l'article 24.1 de l'ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica, en relació a la presentació de documents ,  
les persones que donin el consentiment necessari, i en funció de la situació familiar, no caldrà que aportin la següent documentació /   
De acuerdo con el artículo 24.1 de la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrònica, en relación a la presentación de documentos 
 , las personas que den el consentimiento necesario, y en función de la situación familiar, no será necesario que aporten la siguiente  
documentación : 
- Fotocòpia del DNI / Fotocopia del DNI 
- Fotocòpia de la Declaració de Renda / Fotocopia de la Declaración de la Renta 
- Certificat de pensió de l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) / Certificado de pensión del INSS (Instituto Nacional de la  
Seguridad Social) 
- Certificat d'Atur de l'Oficina de Treball de la Generalitat / Certificado de desempleo de la Oficina de Treball de la Generalitat 
- Fotocòpia del certificat de discapacitat / Fotocopia del certificado de discapacidad 
- Fotocòpia del carnet de família nombrosa / Fotocopia del carnet de família numerosa 
- Fotocòpia del carnet de família monoparental / Fotocopia del carnet de familia monoparental


Ajut que es sol·licita  / Ayuda que se solicita
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ALUMNE SOL·LICITANT/ ALUMNO/A SOLICITANTE

CONSENTIMENT DE CONSULTA DE DADES PER A 

L'ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS 

 

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 

 

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

 

 

PARENTIU AMB EL SOL·LICITANT / PARENTESCO CON EL SOLICITANTE

NOM I COGNOMS / 

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

SIGNATURA /

FIRMA

D'acord amb l'article 24.1 de l'ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica, en relació a la presentació de documents , 

les persones que donin el consentiment necessari, i en funció de la situació familiar, no caldrà que aportin la següent documentació /  

De acuerdo con el artículo 24.1 de la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrònica, en relación a la presentación de documentos

 , las personas que den el consentimiento necesario, y en función de la situación familiar, no será necesario que aporten la siguiente 

documentación :

- Fotocòpia del DNI / Fotocopia del DNI

- Fotocòpia de la Declaració de Renda / Fotocopia de la Declaración de la Renta

- Certificat de pensió de l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) / Certificado de pensión del INSS (Instituto Nacional de la 

Seguridad Social)

- Certificat d'Atur de l'Oficina de Treball de la Generalitat / Certificado de desempleo de la Oficina de Treball de la Generalitat

- Fotocòpia del certificat de discapacitat / Fotocopia del certificado de discapacidad

- Fotocòpia del carnet de família nombrosa / Fotocopia del carnet de família numerosa

- Fotocòpia del carnet de família monoparental / Fotocopia del carnet de familia monoparental
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Signatura sol·licitant / Firma solicitante,


DECLARACIÓ RESPONSABLE  
SOL·LICITUD D´AJUT 
(CANVI DE SITUACIÓ) 


Esplugues de Llobregat,


D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat


 DECLARA


SRA. ALCALDESSA D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT


Que no hi ha hagut cap canvi en la situació personal, familiar i econòmica exposada en la darrera sol·licitud de beca atorgada per 
aquest ajuntament, corresponent al curs escolar / Que no ha habido ningún cambio en la situación personal, familiar y económica expuesta 
en la última solicitud  de beca  otorgada por este ayuntamiento correspondiente al curso escolar:


Jo / Yo


Major d'edat, amb document nacional d'identitat (o document d'identificació / mayor de edad, con documento nacional de identidad ( o documento de identificación  


NIE, Passaport, document d'identificació nacional d'un altre país diferent a Espanya, o document que correspongui) núm. 


NIE, Pasaporte, documento de identificación nacional de otro país diferente a España, o documento que corresponda) núm.


,actuant en nom propi (o en representació de / actuando en nombre propio)(o en representación de),


i amb domicili a efectes de notificacions a / y con domicilio a efectos de notificaciones en:


núm / núm: pis / piso : C.P/ c.p : i telèfon /y teléfono:


 sol·licitud de beca del meu fill/filla / a los efectos de tramitar la solicitud de beca de mi hijo/hija


, als efectes de tramitar la 


NOTES / NOTAS :  
¹L'aportació de dades falses o que indueixin a error en la present declaració, podrà ser motiu de revocació de la subvenció d'acord amb allò establert a les 
Bases Reguladores, independentment de les responsabilitats en que es podria incorre. / La aportación de datos falsos o que induzcan a error en la presente declaración, 
podrá ser motivo de revocación de la subvención de acuerdo con lo establecido en las Bases Reguladoras, independientemente de las responsabilidades en que se podría incurrir.  
² L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat es reserva totes les facultats d'inspecció i comprovació de dades que confereix l'ordenament Jurídic / El 
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat se reserva todas les facultades de inspección y comprobación de datos que confiere el ordenamiento Jurídico. 
 


2016-046 v.0716    1/1





Signatura sol·licitant / Firma solicitante,

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

SOL·LICITUD D´AJUT

(CANVI DE SITUACIÓ) 

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 

 

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

 DECLARA

SRA. ALCALDESSA D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

NOTES / NOTAS : 

¹L'aportació de dades falses o que indueixin a error en la present declaració, podrà ser motiu de revocació de la subvenció d'acord amb allò establert a les Bases Reguladores, independentment de les responsabilitats en que es podria incorre. / La aportación de datos falsos o que induzcan a error en la presente declaración, podrá ser motivo de revocación de la subvención de acuerdo con lo establecido en las Bases Reguladoras, independientemente de las responsabilidades en que se podría incurrir. 

² L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat es reserva totes les facultats d'inspecció i comprovació de dades que confereix l'ordenament Jurídic / El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat se reserva todas les facultades de inspección y comprobación de datos que confiere el ordenamiento Jurídico.
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   Dades de la persona representant (pare,mare, tutor legal) en cas de menor d'edat / Datos de la persona representante (padre, madre, tutor legal) 
en caso de menor de edad


Signatura,


Nom i Cognoms / Nombre y apellidos 


Domicili (a efectes de notificació) / Domicilio ( a efectos de notificación )


Població  / Población


Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta


Codi Postal /Codigo Postal


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico


Província/Provincia


AJUTS ECONÒMICS 
Adults  


 


R
eg


is
tr


e 
d'


en
tr


ad
a 


ge
ne


ra
l


Tipus Via / Tipo via


Nom i Cognoms del representant  / Nombre y apellidos del representante 


Document Identificatiu  / Documento Identificativo 


Document Identificatiu  / Documento Identificativo 


Esplugues de Llobregat,


Dades de la persona beneficiària / Datos de la persona beneficiaria


Tipus Via / Tipo via Domicili (a efectes de notificació) / Domicilio ( a efectos de notificación ) Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta


Població  / Población Codi Postal/Codigo Postal Província/Provincia


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electrónico


Barri / barrio


Barri / barrio


(**) Pel fet de facilitar el seu número de mòbil vostè faculta a l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat per tal d´enviar-li un missatge de text amb la resolució adoptada respecte la seva 
 sol·licitud / Por el hecho de facilitar su número de móvil faculta al Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat para enviarle un mensaje de texto con la resolución adoptada respecto a su solicitud


Telèfon mòbil **/ Teléfono móvil **


Telèfon mòbil/ Teléfono móvil


Activitat per a la qual es sol·licita l´ajuda (marcar amb una "x") / Actividad para la que se solicita la ayuda (marcar con una "x")


Escola de Ceràmica / Escuela de Cerámica


Escola de Música / Escuela de Música


Taller Dibuix / Taller de Dibujo


Taller Pintura / Taller de Pintura


Cursos Esportius / Cursos Deportivos


La vostra sol·licitud serà adscrita a la Unitat juridicoadministrativa de Serveis a les Persones, que procedirà a la seva tramitació administrativa. El 
termini que la legislació vigent estableix per a la seva resolució i notificació és de tres mesos, durant els quals llevat que pels motius que estableix la 
Llei no fos possible, hauríeu de rebre la notificació. En el cas que no la rebéssiu, haurieu de considerar que l´Ajuntament la denega. 
Su solicitud será adscrita a la Unitat juridico administrativa de Servicios a las Personas, que procederá a su tramitación administrativa. El plazo que la legislación vigente 
establece para su resolución  y notificación es de tres meses, durante los cuales, salvo que por los motivos que establece la Ley no fuese posible, debería recibir la notificación. 
En el caso que no al recibiese, debería considera que el Ayuntamiento la deniega.


DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS


* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


 Excepte cursos monogràfics / excepto cursos monográficos


  
  
       Serveis culturals / Servicios culturales :                                                Serveis esportius / Servicios deportivos:


Menjador destinat a persones assistides a la Fund. Privada  Asproseat 
Proa Esplugues  / Comedor destinado a personas asistidas en la Fund Privada 
Asproseat Proa Esplugues


Altres / Otras:


Assistència a esplais per a persones amb discapacitat  / Asistencia a esplais 
para personas con discapacidad


Socials / Sociales:


Programa de natació especial  / Programa de natación especial
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D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició adreçant-se al PAC de l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat Plaça Santa Magdalena 5-6 CP 08950 Barcelona. 
  


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat


Documentació que aporta / Documentación que aporta: 
 


Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (1)/ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (1)


Fotocòpia de l'última declaració de Renda dels membres que composen la unitat familiar. En cas de no fer la declaració per estar exempt, 
s'haurà d'aportar certificat d'ingressos expedit per l'Agència Tributària (*) (1)/ Fotocopia de la ultima Declaración de Renta de los miembros que 
componen la unidad familiar. En caso de no hacer la declaración por estar exento, se tendrá que aportar certificado de ingresos expedido por la Agencia Tributaria (*)
(1)  


Certificat de l'INSS on figuri l'import i la classe de pensió que perceben els membres que composen la unitat familiar (1)/ Certificado del INSS 
donde figure el importe y la clase de pensión que perciben los miembros que componen la unidad familiar (1).


Declaració responsable sobre els béns immobles dels quals és propietari/usufructuari el sol·licitant / Declaración responsable sobre los bienes 
inmuebles de los cuales es propietaria/usufructuaria la persona solicitante


Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat , emès per la Seguretat Social, així com dels fulls de salari corresponents a l'any en 
curs (persones que treballin per compte aliè) / Original y fotocopia del informe de vida laboral actualizado así como de las hojas de salario correspondientes al 
año en curso (personas que trabajen por cuenta ajena) 


Declaracions trimestrals de l'IRPF i l'IVA  (treballadors autònoms i empresaris) (1)/ Declaraciones trimestrales del IRPF e IVA (trabajadores autónomos y 
empresarios)(1)


En cas de trobar-se en situació d'atur, Certificat d'atur de l'oficina de Treball de la Generalitat, especificant si es percep prestació i la quantitat de 
la mateixa (1)/ En caso de encontrarse en situación de paro, Certificado de paro de la Oficina de Trabajo de la Generalitat especificando si se percibe prestación y la 
cantidad de la misma (1)


A més, caldrà aportar, en funció de cada situació familiar : / Además se deberá aportar, en función de cada situación familiar:
Fotocòpia de l’últim rebut acreditatiu del pagament de hipoteca o lloguer corresponent a l’habitatge habitual / Fotocopia del último recibo acreditativo 
de la hipoteca o alquiler correspondiente a la vivienda habitual.


Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components. En cas de nens acollits, resolució de la Direcció General d'Atenció a la infància / 
Fotocopia del libro de familia con todos sus componentes. En caso de niños acogidos, resolución de la Dirección General de Atención a la Infancia


Carnet de família nombrosa, si és el cas (1) / Carnet de família numerosa, si acaso (1)


En cas de separació de fet / En caso de separación de hecho:
Document notarial o fotocòpia de justificants d'interposició de demanda o altres documents que demostrin aquesta situació / Documento notarial o 
foocopia de justificantes otocopia de la hoja de inscripción a la actividad (excepto Natación Escolar)


En cas de separació legal o de divorci: / En caso de separación  legal o de divorcio:
Fotocòpia de la sentencia judicial que determini aquesta situació, incloent el conveni regulador / Fotocopia de la sentencia judicial que determine esta 
situación, incluyendo el convenio regulador


En cas que hi hagi algun membre de la família amb discapacitat: / En caso que haya algun miembro de la familia con discapacidad


Fotocòpia del certificat oficial de discapacitat (1) / Fotocopia del certificado oficial de discapacidad (1)


En cas de ser beneficiari de la Renda Mínima d'Inserció: / En caso de ser beneficiario de la Renta Mínima de Inserción


Fotocòpia de la resolució o de la tramitació / Fotocopia de la resolución o de la tramitación


En cas de no poder presentar cap documentació requerida: / En caso de no poder presentar ninguna documentación requerida


Declaración jurada del total d'ingressos familiars / Declaración jurada del total de ingresos familiares


  (*) Si es desitja acreditar els ingressos familiars actuals, per ser aquests manifestament inferiors als del 2014, caldrà aportar el següent - Declaració de 
l'IRPF corresponent a l'exercici 2015 - . Els treballadors per compte aliena: original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la 
Seguretat Social i dels fulls de salari corresponents a l'any en curs - Els treballadors autònoms i empresaris: declaracions trimestrals de l'IRPF i IVA. - Les 
persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat on consti si percep la prestació d'atur i la seva quantia. /  Si se 
desea acreditar los ingresos familiares actuales, por ser estos manifestamente inferiores a los del 2014, se deberá aportar lo siguient - Declaración del IRPF correspondiente al 
ejercicio 2015 - . Los trabajadores por cuenta ajena: original y fotocopia del informe de vida laboral actualizado,emitido por la Seguridad Social y de las hojas de salario 
correspondientes al año en curso  – Los trabajadores autónomos y empresarios: declaraciones trimestrales del IRPF y IVA. - Las personas en situación de paro: certificado 
actualizado de la Oficina de Treball de la Generalitat donde conste si percibe la prestación del paro y su cuantía 
  
(1) En cas de què les persones interessades i/o els membres de la unitat familiar donin el consentiment necessari en el full d'autorització , i en funció de la 
situació familiar, no caldrà que aportin aquesta documentació / En caso de que las personas interesadas y/o los miembros de la unidad familiar den el consentimiento 
necesario en la hoja de autorización , y en función de la situación familiar, no hará falta que aporten esta documentación


Certificació de l'Agència Tributària que acrediti l'acompliment d'obligacions / Certificación de la Agencia Tributaria que acredite el cumplimiento de obligaciones


En cas de no autoritzar a l'ajuntament la comprovació del compliment de les obligacions amb l'Agència Tributària i amb l'Admin. de la Seguretat Social  /  
En caso de no autorizar al ayuntamiento la comprovación  del cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Admini. de la Seguridad Social


Certificació de l'Admin Seg Social que acrediti l'acompliment d'obligacions / Certificación de la Admin Seg.Social que acredite el cumplimiento de obligaciones


Els ajuts econòmics aprovats s'abonaran als centres i/o entitats gestores prestadores del servei, prèvia justificació per part seva del nivell d'assistència 
a l'activitat becada de l'alumnat becat / Las ayudas económicas aprobadas se abonarán a los centros y/o entidades gestoras prestadoras del servicio, previa justificación 
por parte suya del nivel de asistencia a la actividad becada del alumnado becado


Pagament / Pago: 
 


La presentació de la sol·licitud d'ajut comportarà l'autorització de la persona sol·licitant perquè l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat en virtut dels respectius convenis de col·laboració 
en matèria d'intercanvi d'informació subscrits amb l'Agència Tributària i amb l'Administració de la Seguretat Social, comprovi de forma directa el compliment de les obligacions amb  
aquestes institucions. No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, havent d'aportar la corresponent certificació que acrediti aquest compliment /  
La presentación de la solicitud de ayuda comportará la autorización de la persona solicitante para que el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat en virtud de los respectivos convenios de colaboración en materia  
de intercambio de información subscritos con la Agencia Tributaria y con la Administración de la Seguridad Social, compruebe de forma directa el cumplimiento de las obligaciones con estas instituciones. No obstante, 
 la persona solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar la correspondiente certificación que acredite este cumplimento:


Denego expressament el consentiment/ Deniego expresamente el consentimiento
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   Dades de la persona representant (pare,mare, tutor legal) en cas de menor d'edat / Datos de la persona representante (padre, madre, tutor legal)

en caso de menor de edad

Signatura,

AJUTS ECONÒMICS

Adults 

 

Registre d'entrada general

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

Dades de la persona beneficiària / Datos de la persona beneficiaria

(**) Pel fet de facilitar el seu número de mòbil vostè faculta a l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat per tal d´enviar-li un missatge de text amb la resolució adoptada respecte la seva

 sol·licitud / Por el hecho de facilitar su número de móvil faculta al Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat para enviarle un mensaje de texto con la resolución adoptada respecto a su solicitud

Activitat per a la qual es sol·licita l´ajuda (marcar amb una "x") / Actividad para la que se solicita la ayuda (marcar con una "x")

La vostra sol·licitud serà adscrita a la Unitat juridicoadministrativa de Serveis a les Persones, que procedirà a la seva tramitació administrativa. El termini que la legislació vigent estableix per a la seva resolució i notificació és de tres mesos, durant els quals llevat que pels motius que estableix la Llei no fos possible, hauríeu de rebre la notificació. En el cas que no la rebéssiu, haurieu de considerar que l´Ajuntament la denega.

Su solicitud será adscrita a la Unitat juridico administrativa de Servicios a las Personas, que procederá a su tramitación administrativa. El plazo que la legislación vigente establece para su resolución  y notificación es de tres meses, durante los cuales, salvo que por los motivos que establece la Ley no fuese posible, debería recibir la notificación. En el caso que no al recibiese, debería considera que el Ayuntamiento la deniega.

DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio

 Excepte cursos monogràfics / excepto cursos monográficos

 

 

       Serveis culturals / Servicios culturales :                                                Serveis esportius / Servicios deportivos:

Altres / Otras:

Socials / Sociales:
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D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició adreçant-se al PAC de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Plaça Santa Magdalena 5-6 CP 08950 Barcelona.

 

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Documentació que aporta / Documentación que aporta:

 

A més, caldrà aportar, en funció de cada situació familiar : / Además se deberá aportar, en función de cada situación familiar:

En cas de separació de fet / En caso de separación de hecho:

En cas de separació legal o de divorci: / En caso de separación  legal o de divorcio:

En cas que hi hagi algun membre de la família amb discapacitat: / En caso que haya algun miembro de la familia con discapacidad

En cas de ser beneficiari de la Renda Mínima d'Inserció: / En caso de ser beneficiario de la Renta Mínima de Inserción

En cas de no poder presentar cap documentació requerida: / En caso de no poder presentar ninguna documentación requerida

  (*) Si es desitja acreditar els ingressos familiars actuals, per ser aquests manifestament inferiors als del 2014, caldrà aportar el següent - Declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2015 - . Els treballadors per compte aliena: original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social i dels fulls de salari corresponents a l'any en curs - Els treballadors autònoms i empresaris: declaracions trimestrals de l'IRPF i IVA. - Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat on consti si percep la prestació d'atur i la seva quantia. /  Si se desea acreditar los ingresos familiares actuales, por ser estos manifestamente inferiores a los del 2014, se deberá aportar lo siguient - Declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2015 - . Los trabajadores por cuenta ajena: original y fotocopia del informe de vida laboral actualizado,emitido por la Seguridad Social y de las hojas de salario correspondientes al año en curso  – Los trabajadores autónomos y empresarios: declaraciones trimestrales del IRPF y IVA. - Las personas en situación de paro: certificado actualizado de la Oficina de Treball de la Generalitat donde conste si percibe la prestación del paro y su cuantía

 

(1) En cas de què les persones interessades i/o els membres de la unitat familiar donin el consentiment necessari en el full d'autorització , i en funció de la situació familiar, no caldrà que aportin aquesta documentació / En caso de que las personas interesadas y/o los miembros de la unidad familiar den el consentimiento necesario en la hoja de autorización , y en función de la situación familiar, no hará falta que aporten esta documentación

En cas de no autoritzar a l'ajuntament la comprovació del compliment de les obligacions amb l'Agència Tributària i amb l'Admin. de la Seguretat Social  / 

En caso de no autorizar al ayuntamiento la comprovación  del cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Admini. de la Seguridad Social

Els ajuts econòmics aprovats s'abonaran als centres i/o entitats gestores prestadores del servei, prèvia justificació per part seva del nivell d'assistència

a l'activitat becada de l'alumnat becat / Las ayudas económicas aprobadas se abonarán a los centros y/o entidades gestoras prestadoras del servicio, previa justificación

por parte suya del nivel de asistencia a la actividad becada del alumnado becado

Pagament / Pago:

 

La presentació de la sol·licitud d'ajut comportarà l'autorització de la persona sol·licitant perquè l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat en virtut dels respectius convenis de col·laboració

en matèria d'intercanvi d'informació subscrits amb l'Agència Tributària i amb l'Administració de la Seguretat Social, comprovi de forma directa el compliment de les obligacions amb 

aquestes institucions. No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, havent d'aportar la corresponent certificació que acrediti aquest compliment / 

La presentación de la solicitud de ayuda comportará la autorización de la persona solicitante para que el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat en virtud de los respectivos convenios de colaboración en materia 

de intercambio de información subscritos con la Agencia Tributaria y con la Administración de la Seguridad Social, compruebe de forma directa el cumplimiento de las obligaciones con estas instituciones. No obstante,

 la persona solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar la correspondiente certificación que acredite este cumplimento:
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