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Dades Identificatives (marcar amb una "x" i emplenar amb majúscules) / Datos identificativos (marcar con una "x" y rellenar con mayúsculas)
Nom i Cognoms de la persona representant,pare mare o tutor legal, si s'escau /
Nombre y apellidos de la persona representante, padre, madre o tutor legal, si procede

Document Identificatiu / Documento Identificativo

Nom i Cognoms de la persona representada, alumne /Nombre y apellidos de la persona representada, alumno

Document Identificatiu / Documento Identificativo

DNI

DNI

Nom del centre escolar de l'alumne / Nombre del centro escolar del alumno

Data de naixement/
Fecha de nacimiento

Num*

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

Codi Postal /Codigo Postal

Barri / Barrio

Població / Población

Escala/ Escalera

Pis-Porta/Piso-Puerta

Província/Provincia

Barcelona
Telèfon mòbi l/ Teléfono móvil**

Correu electrònic / correo electrónico

Habitatge de lloguer o amb hipoteca / vivienda de alquiler o
con hipoteca

Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a l'adreça electònica facilitada en aquesta sol·licitud.
Consulteu les condicions de la notificació electrònica a www.esplugues.cat / Quiero recibir notificación electrónica de todas las actuaciones relacionadas con

este procedimiento a la dirección electrónica facilitada en esta solicitud. Consultar las condicines de la notificación electrónica a www.esplugues.cat

(**) 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.

Activitats per les quals es sol·licita l´ajut (marcar amb una "x") / Actividades por las cuales se solicita la ayuda (marcar con una "x")
Assistència a escoles bressol / Asistencia a guarderías

Nom de l'escola bressol / Nombre de la guardería

Curs / Curso

Nom del centre escolar / Nombre del centro escolar

Curs / Curso

Menjador d'escoles bressol / comedor de guarderías
Menjador escolar / Comedor escolar
Natació escolar ( i transport si s'escau)/
Natación escolar (y transporte si procede)

Educació especial i/o tractament Psicoterapèutic /

Nom del centre / Nombre del centro

Educación especial y/o tratamiento Psicoterapéutico

Nom del centre / Nombre del centro
Assistència a esplais de lleure / Asistencia a espacios de ocio

Assistència a activitats esportives (cursos de natació i/o escoles
esportives) / Asistencia a actividades deportivas (cursos de natación y/
o escuelas deportivas)

Assistència a activitats culturals (música, ceràmica, pintura i
dibuix) / Asistencia a actividades culturales (música, cerámica y dibujo)

Assistència a activitats d'estiu (Espluestiu) (casals estiu, casal
esportiu, campus, casal agost, etc) /
Asistencia a actividades de verano (Espluestiu) (Casal de verano, casal
deportivo, campus, casal agosto, etc)

Menjador d'activitats d'estiu / Comedor de actividades de verano

Nom de l'entitat 1 / Nombre de la entidad 1

Activitat 1/ Actividad 1

Nom de l'entitat 2/ Nombre de la entidad 2

Activitat 2 / Actividad 2

Nom de l'entitat 1 / Nombre de la entidad 1

Activitat 1 / Actividad 1

Nom de l'entitat 2/ Nombre de la entidad 2

Activitat 2 / Actividad 2

Nom de l'entitat 1 / Nombre de la entidad 1

Activitat 1/ Actividad 1

Nom de l'entitat 2/ Nombre de la entidad 2

Activitat 2 / Actividad 2

Nom de l'entitat 3 / Nombre de la entidad 3

Activitat 3 / Actividad 3

Nom de l'entitat 4 / Nombre de la entidad 4

Activitat 4 / Actividad 4

Signatura,

Si se signa el consentiment de consulta de dades no és necessari
presentar cap informació, excepte rebut de lloguer o hipoteca /
Si se firma el consentimiento de consulta de datos no es necesario presentar
ninguna información, excepto recibo de alquiler o hipoteca

Esplugues de Llobregat,
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Documentació que aporta (si es cau)/ Documentación que aporta (si procede):
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
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'Agència Tributària que acrediti l'acompliment d'obligacions / Certificación de la Agencia Tributaria que acredite el cumplimiento de obligaciones
Certificació de l'Admin Seg Social que acrediti l'acompliment d'obligacions / Certificación de la Admin Seg.Social que acredite el cumplimiento de obligaciones

(*) Si es desitja acreditar els ingressos familiars actuals, per ser aquests manifestament inferiors als del l'any anterior, caldrà aportar el següent Declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici actual. 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 manifiestamente inferiores a los del año anterior, se deberá aportar lo siguiente - Declaración del

IRPF correspondiente al ejercicio actual. 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

Pagament / Pago:
Els ajuts econòmics aprovats s'abonaran als centres i/o entitats gestores prestadores del servei/ Las ayudas económicas aprobadas se abonarán a los centros y/o
entidades gestoras prestadoras del servicio

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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

CONSENTIMENT DE CONSULTA DE DADES PER A
L'ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS
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CONSENTIMIENTO DE CONSULTA DE DATOS PARA EL
OTORGAMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS

ALUMNE SOL·LICITANT/ ALUMNO/A SOLICITANTE
Nom i Cognoms / Nombre y apellidos

UNITAT FAMILIAR / UNIDAD FAMILIAR
Marcar si disposa del carnet de:Marcar si dispone del carnet de:

Familia monoparental / Familia monoparental

Familia nombrosa / Familia numerosa

Persones majors d'edat que conviuen amb l'alumne/a sol·licitant i que forman part de la unitat familiar/ Personas mayores de edad que conviven con el alumno/a y
que forman parte de la unidad familiar

Nom i Cognoms / Nombre y apellidos
Signatura / Firma

DNI

Relació amb la persona sol·licitant / Relación con la persona solicitante

Discapacitat reconeguda / Discapacidad reconocida

Nom i Cognoms / Nombre y apellidos
Signatura / Firma

DNI

Relació amb la persona sol·licitant / Relación con la persona solicitante

Discapacitat reconeguda / Discapacidad reconocida

Nom i Cognoms / Nombre y apellidos
Signatura / Firma

DNI
Relació amb la persona sol·licitant / Relación con la persona solicitante

Discapacitat reconeguda / Discapacidad reconocida

Nom i Cognoms / Nombre y apellidos
Signatura / Firma

DNI
Relació amb la persona sol·licitant / Relación con la persona solicitante

Discapacitat reconeguda / Discapacidad reconocida

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 monoparenta

Esplugues de Llobregat,
Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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

