SOL·LICITUD DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’ URGÈNCIA SOCIAL

DADES DEL SOL·LICITANT/ PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms

NIF /NIE/ Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

Adreça a l’efecte de notificació postal o electrònica

SI
NO- Autoritzo a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda a la reutilització de la
documentació aportada.

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)
Nom i cognoms

NIF /NIE/ Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS
Les del Sol·licitant

Les del Representant

Altres

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

PETICIÓ
Sol·licito Prestació econòmica d’urgència social
Mode pagament

Taló

Transferència bancària

TIPUS DE PRESTACIONS SOCIALS (assenyaleu amb una x):






Ajudes per Subministrament (Llum, Gas ).
Ajudes per Salut.
Ajudes per Transport (tipus de tarja, quantitat i preu) carnet especial/normal (família
nombrosa o monoparental)
Ajudes per Necessitat Bàsiques.
Ajudes per Alimentació i Higiene.

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA (assenyaleu amb una x):






Factures d’Electricitat.
Factures de Gas.
Factures de Salut (recepta mèdica i pressupost a nom del beneficiari\ària).
Factures de Transport.
Altres

Els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració, independentment del fet que
la presentació dels documents esmentats tingui caràcter preceptiu o facultatiu en el procediment de què es tracti, sempre que
l’interessat hagi expressat el seu consentiment perquè es consultin o sol·licitin. Es presumeix que la consulta o l’obtenció és
autoritzada pels interessats llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa o que la llei especial aplicable
requereixi un consentiment exprés segons el que disposa l'article 28.2 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques

EXPOSO:

DECLARO:


Que em comprometo, en qualsevol dels casos, a aportar la documentació acreditativa d’aquests
extrems en la forma i termini en què sigui requerida a l’efecte per l’òrgan gestor.



Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i els documents que l’acompanyen, són
certes.
Que compleixo i accepto la normativa general vigent reguladora de les prestacions econòmiques
d’urgència social de l’ Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda




Que, en el cas de no presentar al·legacions a la resolució provisional d’atorgament i denegació,
ACCEPTA la prestació en el cas que li sigui atorgada.



Autoritzo a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda per tal que els imports que ens puguin ser
atorgats per aquests conceptes, el municipi els utilitzi per pagar, en el meu nom i representació, les
factures derivades de la prestació del corresponent servei per mi obtingut al prestador del mateix



Autoritzo a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda a consultar dades a altres administracions
públiques si fos procedent.
Segons el previst en l’ art 24.2 de l’actual Reglament per a la prestació d'ajuts econòmics de caràcter
social, el falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades pels sol·licitants podrà donar
lloc a la denegació de l’ ajuda sol·licitada.

I perquè així consti, signo la present declaració.

Signatura,

,

de/d’

de 20

IL·LMA., SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al
tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades(RGPD), li informem que les dades de caràcter personal sol·licitades
s’inclouran en el corresponent fitxer. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. La finalitat d’aquesta recollida de
dades és la valoració dels requisits d’accés a la corresponent convocatòria de subvenció i seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu
tractament i per facilitar la comunicació. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’oficina d’atenció ciutadana, Pl. Vila num.6 Tanmateix, teniu dret a presentar una

reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

