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SOL·LICITUD PER PODER PARTICIPAR EN EL PROJECTE B-MINCOME 

 
Dades de la persona sol·licitant: 
 
DNI NIE PASSAPORT   
 
Nom:     Cognoms: 
Persona sol·licitant 

 
Adreça: 
carrer / avinguda / plaça...       núm.        pis            porta 

 
CP    Districte: 
 
Telèfon fix            Mòbil 
 
Adreça electrònica: 
 
 
SOL·LICITO poder participar en el projecte B-MINCOME i, per aquest motiu,  
 
 
DECLARO: 
 
□ Que estic empadronat/ada a Barcelona des del 30 de juny de 2015 i resideixo 
efectivament en un dels deu barris de l’Eix Besòs, i que hi residiré efectivament sense 
interrupcions fins al 30 de setembre de 2019.   
□ Que tots els membres de la llar convivim conjuntament i que, en cas que s’alteri el nombre 
de membres, ho comunicaré als responsables del projecte. 
□ Que sóc usuari/ària amb expedient obert dels Serveis Socials dels barris de l’Eix Besòs; o 
que participo o he participat en la darrera edició del programa Làbora; o que percebo o se 
m’ha atorgat l’ajut a infants i/o adolescents de 0 a 16 en l’edició del 2017; o que sóc 
usuari/ària del Servei d’Inserció Social. 
□ Que compleixo els requeriments de situació econòmica descrits en aquesta convocatòria 
(punt 5.2 del document d’explicació) i que n’informaré mitjançant la declaració de l’IRPF del 
2016 o una declaració responsable, i que permeto que es comprovin aquestes dades.  
□ Que, com a persona sol·licitant de l’ajut, em comprometo a demanar totes les ajudes de 
qualsevol de les altres administracions públiques estatals, autonòmiques o municipals a les 
quals tingui dret al llarg del projecte (renda mínima d’inserció, renda garantida ciutadana, 
etcètera).  
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Que, en cas que em sigui atorgat l’ajut, DECLARO que: 

 
□ Accepto participar en les activitats i complir els deures i les obligacions del grup receptor 
de l’ajut (condicionat, incondicionat, amb límit o sense límit) i de la política activa que em 
pugui ser assignada per sorteig. 
□ Em comprometo a notificar qualsevol modificació de la meva situació econòmica, laboral, 
d’habitatge o de composició de la llar que alteri les condicions d’accés al projecte i al llarg de 
tota la seva durada, particularment després del primer pagament del suport municipal 
d’inclusió. 
□ Accepto que es monitoritzin i es comprovin els canvis en la situació econòmica, laboral, 
d’habitatge i educativa de la meva llar, de forma activa mitjançant qüestionaris o de forma 
anònima amb el tractament de dades que correspongui, perquè abans, durant i al final del 
projecte es pugui fer una avaluació del seu impacte. 
□ Accepto que, si en les revisions trimestrals de la situació econòmica de la meva llar hi ha 
alguna modificació que impliqui haver de recalcular la quantitat de l’ajut, la diferència positiva 
o negativa es compensi en els tres mesos posteriors a parts iguals.  
□ Accepto que en el meu telèfon s’instal·li una aplicació per fer un seguiment anònim de la 
meva activitat relacionada amb el projecte durant la seva vigència. 
□ Accepto percebre fins al 25% de la quantitat total de l’ajut en moneda ciutadana. 
□ Em comprometo a destinar l’ajut econòmic a les necessitats bàsiques de la meva llar 
(vestimenta, alimentació, transport, despeses associades a l’habitatge, estudis, etc.) i a 
justificar-les amb tiquets de compra o factures, en paper o altre suport digital que el projecte 
pugui proporcionar, i guardar-les fins a un any després d’acabar el projecte. 
 

DECLARO que les persones que constitueixen la meva llar i conviuen efectivament amb mi són: 
 

Sol·licitant i altres 
membres de la llar 
(fill/a, marit, muller, 
net/a, mare, pare...) 

Nom Cognoms Data de 
naixement DNI/NIE 

1. Sol·licitant     

2.     
3.      
4.      
5.      
6.     
7.      
8.      
9.      
10.     
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Perfil ocupacional de la persona sol·licitant i dels altres membres de la llar 

Sol·licitant i 
altres 
membres de la 
llar (fill/a, marit, 
muller, net/a, 
mare, pare...) 

Possibilitat de 
treballar 
Només persones de 25 a 60 
anys 

En cas que s’hagi respost NO, marqui els motius 

Sí No 

Cuida infants o 
adults malalts, 
discapacitats o 

majors 

Malaltia o 
incapacitat 

Estudiant 
o en 

formació 
Treballa Altres 

(especificar) 

1. Sol·licitant        
2.        
3.        
4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 
 
Indiqui si vostè o algun dels membres de la seva llar és propietari/ària de l’habitatge on 
resideix 

  No 

 Sí Indiqui els m2 i el nombre d’habitacions del seu habitatge M2: Nre. hab.: 

 
 
 

Indiqui de l’1 al 4 l’ordre de preferència de la seva llar respecte a les polítiques actives 
d’inclusió sociolaboral següents (1 és la més preferida i 4 la menys preferida). 

 Programa de formació i ocupació. 

 Ajuts a la reforma de l’habitatge per llogar habitacions (només en cas que vostè o algun dels 
membres de la seva llar sigui propietari/ària de l’habitatge on resideix). 

 Programa d’economia social, solidària i cooperativa. 

 Participació comunitària. 
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN EL MOMENT DE LLIURAR LA SOL·LICITUD 

- Formulari de sol·licitud i autorització d’accés a les dades emplenat i signat. 
- Fotocòpia del DNI/NIE o altre document identificatiu de la persona sol·licitant. 
 
 
 
AUTORITZACIÓ D’ACCÉS A LES DADES 
 
- Sol·licito participar del projecte B-MINCOME i declaro, sota la meva responsabilitat, la 

veracitat del contingut que consta en aquest document. 
- Resto assabentat/ada que, 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, les 
administracions públiques competents en matèria de serveis socials poden 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, d’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 de les persones membres de la unitat econòmica 
de convivència, amb la finalitat de comprovar si en tot moment es compleixen les 
condicions necessàries per percebre les prestacions i en la quantia reconeguda legalment. 

 
 

□ Autoritzo l’Ajuntament de Barcelona a obtenir directament les dades necessàries d’altres 
administracions públiques per a la resolució del procediment. 

 
 
 
 
 
 
(signat) 
Nom i cognoms: 
 
 
Barcelona, .... de .......... de 2017 
 
 
NIF/NIE/PASSAPORT 
 
 
 
 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer “Sistema d’informació d’acció social” de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb la finalitat de gestionar les competències pròpies i delegades, d’acord amb la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de Serveis Socials. Les vostres dades només se cediran per a la gestió de serveis socials a les 
administracions o als ens públics que ho requereixin en l’ús de les seves competències, previstes en una norma amb 
rang de llei. Consentiu expressament al tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada. Podeu exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: pl. de 
Sant Jaume, núm. 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte “Exercici de dret LOPD”. 

          
 


