
                                                                                                    ÀREA DE SERVEIS SOCIALS 
  DEPENDÈNCIA I GENT GRAN  

 

 V
0

1
_

2
0

1
9

 

 

SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ ECONÒMICA 

(Abans d’escriure, llegiu detingudament tots els apartats de la sol·licitud i les instruccions) 
 

Dades d’identificació de la persona sol·licitant 

Nom    Primer cognom   Segon cognom 
 

Tipus d’identificació                        Número identificador del document-lletra       Nacionalitat 
 DNI/NIF  NIE     Passaport   

  

Gènere    Data de naixement   Estat civil 
 

  Home    Dona  

 
Adreça de la persona sol·licitant 

Tipus de via (plaça, carrer, etc) Nom de la via 
 

Número Bloc Escala     Pis  Porta 
 

Codi postal    Població 
 

Telèfon fix   Telèfon mòbil   Adreça de correu electrònic 
 

 
Adreça a efectes de notificació (només s’ha d’emplenar en el cas de ser diferent de l’adreça de l’apartat anterior) 

Tipus de via (plaça, carrer, etc) Nom de la via 
 

Número Bloc Escala     Pis  Porta 
 

Codi postal    Població 
 

Telèfon fix   Telèfon mòbil   Adreça de correu electrònic 
 

 
Dades de la persona representant legal 

Persona física           
Persona jurídica        

Nom i cognoms      DNI/NIF/NIE 

 

Nom de l’entitat tutelar     NIF   
 

Domicili (tipus via, nom de la via i número) 
 

Codi postal  Població   Telèfon fix  Telèfon mòbil 
 

  

Sol·licita 
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Declaracions/Autoritzacions 

1. Declaro, sota la meva responsabilitat, que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, 
així com la documentació que s’hi adjunta, que compleixo les condicions requerides per accedir a 
l’objecte d’aquesta sol·licitud i que estic assabentat/ada de l’obligació de comunicar a aquest 
Ajuntament qualsevol variació que pogués produir-se d’ara endavant. 

2.  Declaro que he informat a la resta de persones de la meva unitat econòmica de convivència de la 
sol·licitud d’aquesta prestació. 

3. Que no he rebut ajudes per al mateix concepte d’un altre organisme públic o privat. 
4. Que estic assabentat que l’aportació de dades o documentació falsejats o inexactes podrà ser motiu 

per cancel·lar o anul·lar la meva sol·licitud, sense perjudici que es puguin emprendre les accions 
legals procedents.  

5. Que autoritzo als Serveis Socials de l’Ajuntament de Castelldefels a efectuar les consultes necessàries 
a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, al Cadastre i a altres organismes públics a l’efecte de 
comprovar que es compleixen les condicions requerides per a l’accés a l’ajut sol·licitat.   

6. Que no posseeixo bens 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 es sol·licita l’ajut.  

7. Que en un termini inferior a un mes presentaré als Serveis Socials l’acreditació documental que 
justifiqui el pagament de l’ajut atorgat. 

8. Declaro que estic informat/ada del contingut de l’apartat de comunicació que consta en aquesta 
sol·licitud. 

 
 
Autoritzo a aquest Ajuntament a facilitar les dades aportades quan una altra administració o organisme 
les requereixi per fer els tràmits en què sóc part interessada. 
 
Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent:    

 

Localitat        Data 
 

 
 
 
 
 
 
Signatura de la persona sol·licitant (*) 

(*) En cas que la persona sol·licitant estigui incapacitada legalment, cal que signi la persona que exerceix la seva 

representació legal 
 
 

Instruccions per emplenar la sol·licitud 

Cal emplenar TOTS els apartats de la sol·licitud. 
Presenteu, amb la sol·licitud, tots els documents necessaris. Si ho feu evitareu endarreriments 
innecessaris i requeriments de documentació posteriors 
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Documentació general que cal adjuntar a la sol·licitud 

 Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat de convivència o 
documentació acreditativa de la identitat.  

 Original i fotocòpia del Llibre de Família complert. 

 Targeta sanitària de tots els membres de la unitat familiar de convivència.  

 Sentència de separació o divorci, o resolució judicial o conveni regulador, on consti la custòdia dels fills i la 
pensió alimentària.  

 En cas d'infants en acolliment: resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència.  

 En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat de convivència: informes mèdics o altres documents que ho 
acreditin.  

 Certificat i fotocòpia de la targeta d'atur o millora de la ocupació dels majors de 16 anys que es trobin en 
situació d'atur laboral. 

 Certificat de l'OTG que acrediti la percepció de prestació d'atur dels majors de 16 anys o, en cas contrari, 
certificat negatiu.  
Tramitació telefònica al 931 119 999  Tramitació telemàtica via www.sepe.es  

 
 Certificat de Vida Laboral 
Oficina de la Seguretat Social.  Tel. 901 502 050 
Avinguda Maresme, número 21. 08940, Cornellà de Llobregat.         

 
  Original i fotocòpia de la declaració de la renta o certificat negatiu d'Hisenda del darrer any.  
Delegació de l'Agencia Tributaria. Tel. 933 777 151 
Carrer Vicenç Llivina, número 1. 08940, Cornellà de Llobregat.  www.agenciatributaria.gob.es    

 
  Certificat d'Imputacions de l'IRPF del darrer exercici fiscal.  
Delegació de l'Agencia Tributaria. Tel. 933 777 151 
Carrer Vicenç Llivina, número 1. 08940, Cornellà de Llobregat.  www.agenciatributaria.gob.es    

 Declaració jurada d’ingressos de la unitat de convivència, segons model normalitzat, en cas d'impossibilitat 
justificada d’aportar la documentació fiscal requerida.  

 Treballadors per compta aliena: original i fotocòpia de les tres darreres nòmines dels majors de 16 anys que 
realitzin activitat laboral. 

 Treballadors autònoms: última liquidació trimestral d'IRPF i/o butlletí de cotització de la Seguretat Social i, en tot 
cas, declaració de responsabilitat dels ingressos. 

 Certificat de percebre pensions contributives de l'Administració Pública i la seva quantia o, en cas contrari, 
certificat negatiu. 

 Oficina de la Seguretat Social. Tel. 936 624 954 
Avinguda de la Riera de Sant Llorenç, número 103. 08850, Gavà. 

 
 Certificat de percebre pensions no contributives de l’administració Pública i la seva quantia o, en cas contrari, 
certificat negatiu. 
Oficina d'Afers Socials i Famílies. Tel. 936 374 410 
Carrer de  Santa Teresa, número 6. 08840, Viladecans.  
 

 Extractes dels moviments bancaris dels darrers 4 mesos de tots els comptes corrents de tots els membres de la 
unitat familiar majors de 18 anys i/o actius laboralment.  

 Contracte de lloguer.  

 Darrer rebut de lloguer i/o d’hipoteca pagat.  

 En cas de separació o divorci o extinció d'unió estable de parella: document notarial,  justificants d'interposició 
de la demanda, sentència judicial o altres documents que demostrin aquesta situació. 

 Acreditació de la pensió d’aliments o de despeses extraordinàries (en cas de separació i quan no es compleix la 
mesura) 

 Full de dades bancàries segons model normalitzat.  

 Full d’autorització de cobrament segons model normalitzat.  
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Documentació específica segons l’ajut sol·licitat 

 
 Resolució judicial acordant el desnonament o l’embargament de l’habitatge. 

 
 Justificant acreditatiu actualitzat del deute de subministraments : factures, avisos d’impagament o de tall del 
subministrament 

 
 Justificant acreditatiu del deute de l’habitatge. 

 
 Pressupost d’entrada  a  nou habitatge  de lloguer. 

 
 Sol·licitud d’habitatge de titularitat pública. 

 
 Comunicat de no renovació de contracte de lloguer. 

 
 Informe mèdic o prescripció facultativa de la Sanitat pública que justifiqui la necessitat en cada cas. 

 
 Informe mèdic o prescripció facultativa de la Sanitat pública justificatiu de la necessitat de lactància artificial. 

 
 Prescripció mèdica d’un Servei públic especialitzat indicant la necessitat del tractament  i/o informe del Centre 
Escolar, EAP, etc. 

 
 Mínim de 2 Pressupostos  del tractament, servei o despesa a realitzar. 

 
 Justificant mèdic, laboral, judicial, o formatiu que justifiqui la necessitat de desplaçament fora del municipi. 

 
 Comprovant de la matrícula en una formació post obligatòria fora del municipi.  

 
 Resguard de la sol·licitud de beca per a estudis post obligatoris del Ministeri d’Educació.  

 
 

Comunicació a la persona sol·licitant 

1. D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, l'informem que les seves dades seran 
tractades  a gestionar la seva sol·licitud. El tractament és responsabilitat de l’Ajuntament de Castelldefels. La 
base jurídica és el seu consentiment i les competències municipals en l’àmbit de serveis socials. Les seves no 
seran cedides a tercers fora de l’àmbit necessari per a la prestació del servei. Per a més informació consulti la 
nostra política de privacitat al web www.castelldefels.org . 

 Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
de l’Ajuntament de Castelldefels (Exercici de drets) o al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: 
Ajuntament de Castelldefels, Plaça de l’Església nº 1, 08860 Castelldefels (Barcelona) o mitjançant instancia 
general a la Seu Electrònica; indicant “Tutela de Drets”. Amb la vostra signatura, autoritzeu a la unitat 
responsable del fitxer per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades. 

2. El termini màxim de resolució i notificació d’aquesta sol·licitud administrativa és de 3 mesos. El sentit del silenci 
administratiu és desestimatori. 

3. D’acord amb l’art. 35  de la Llei 26/2010, dec 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, s’entén per declaració responsable el document subscrit per la persona interessada en 
què declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a 
accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la documentació acreditativa 
corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència d’aquest reconeixement o 
exercici. La presentació de la declaració responsable faculta a l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les 
dades que s’hi contenen sempre que sigui possible, o bé a efectuar el requeriment de documentació quan sigui 
necessari. 

4. 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, publicada el dia 30 de gener al DOGC, s'habiliten les 
administracions públiques competents en matèria de serveis socials perquè puguin 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, de l'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 dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat 
de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i 
en la quantia legalment reconeguda. 

 A l’efecte del que estableix l’apartat anterior, s’entén per unitat econòmica de convivència la formada per la 
persona beneficiària amb el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat que 
hi conviuen al mateix domicili.  


