
Àrea de Drets Socials
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

Document de sol·licitud
de l’ajut d’urgència social per a
famílies monoparentals i
dones que viuen soles i perceben
pensions no contributives, 
en situació de vulnerabilitat (2016)

Dades de la persona sol·licitant:

NIF           NIE           PASSAPORT

Nom Cognoms
sol·licitant

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

CP Districte

Telèfon fix Mòbil

Adreça electrònica

SOL·LICITO que se’m concedeixi l’ajut esmentat a l’encapçalament, i per aquest motiu

DECLARO:

Que compleixo els requisits de llindar econòmic i empadronament i residència 
efectiva a la ciutat de Barcelona.

Que em comprometo a notificar qualsevol modificació de la meva situació 
socioeconòmica que alteri les condicions d’accés a l’ajut.

Que accepto que es faci una revisió de la meva situació socioeconòmica  
per tal de verificar que els requisits d’atorgament de l’ajut no s’han modificat.

Per al cas que em sigui atorgat l’ajut, DECLARO: 

Que accepto l’ajut d’urgència social per a famílies monoparentals i dones que 
perceben pensions no contributives que viuen soles a la ciutat de Barcelona, 
en situació de vulnerabilitat.

Que em comprometo a fer ús de la Targeta Barcelona Solidària d’acord  
amb les condicions establertes.

Que, a efectes d’ acreditar l’ús de la targeta d’acord amb la finalitat prevista, 
disposaré com a mínim durant un any dels comprovants de les compres 
realitzades.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les 
seves dades personals s’incorporaran al fitxer Sistema d’Informació d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona, amb la 
finalitat de la gestió de les competències pròpies i delegades, d’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. 
Les seves dades només seran cedides per a la gestió de serveis socials a Administracions o Ens públics que ho requereixin 
en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de Llei. Vostè consent expressament en el tractament de 
les seves dades per 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”.
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Àrea de Drets Socials
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

DOCUMENTACIÓ que cal presentar en el moment de lliurar la sol·licitud:

• Document de sol·licitud emplenat i signat als dos llocs (autorització i sol·licitud)

A més també caldrà presentar l’original i fotocòpia de:

• El DNI de la persona sol·licitant.

• En el cas de l’ajut a famílies monoparentals el títol acreditatiu de ser família 
monoparental (vigent a data 1 d’octubre de 2016).

• En el cas de l’ajut a dones caldrà acreditar ser beneficiària d’una pensió 
no contributiva (PNC).

AUTORITZACIÓ DE SOL·LICITUD DE LES DADES FISCALS 
PER INTERNET A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
D’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 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 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.

Autoritzo l’Ajuntament de Barcelona per a l’obtenció directa 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària de les dades tributàries necessàries 
i el Padró d’habitants per a la resolució del procediment.

(signat)
Nom i cognoms

NIF/NIE/PASSAPORT

Sol·licito l’ajut d’urgència social per a famílies monoparentals i dones que perceben 
pensions no contributives que viuen soles, en situació de vulnerabilitat esmentada 
i declaro, sota la meva responsabilitat, la veracitat del contingut que consta en  
aquest document.

Barcelona, a de  de 2016

Signatura de la persona sol·licitant


