Àrea #DeltebreProjecció
Servei a les Persones
Ajuntament de Deltebre – Registre – EAC
Entrada núm.
Entrada data
L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I PUNTUAL PER
ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES DE
SUBSISTÈNCIA PER A L’ANY 2022
1.- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI / NIF

Adreça

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

Província

Telèfon mòbil

Data de naixement

Número d’expedient

2.- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT, si s’escau.
Nom i cognoms

DNI / NIF /NIE/
Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (LOPDGDD), i el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell de 27
d'abril de 2016, us informem que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades en el fitxer de
Registre General del qual és responsable l’Ajuntament de Deltebre, a fi de gestionar la vostra sol•licitud.
Us informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació
amb l’Ajuntament, cancel•lació de les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la
qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a l’Ajuntament de Deltebre, Plaça 20 de maig, 1, 43580
Deltebre
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3.- AJUT QUE SE SOL·LICITA

Marqueu amb una creu
Alimentació

Atenció a menors en situació de risc

Habitatge

Atenció Sanitària

Subministraments

Altres

Tributs

Recursos per a l’alumnat

Connectivitat a internet

4. Import sol·licitat

(Signatura del sol·licitant)

Data:

Declaro:
1.
2.
3.

4.

Que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes.
Que tinc l’obligació de comunicar a l’ajuntament de Deltebre qualsevol variació que pogués produirse.
Que em comprometo a aportar qualsevol document que em sigui sol·licitat i que estic
assabentat/da que l’aportació de dades o documents falsejats o inexactes podrà ser motiu per
cancel·lar o deixar sense efecte la meva sol·licitud sense perjudici que es puguin emprendre les
accions legals procedents.
Que l’ajuntament de Deltebre sigui dipositari de les meves dades i les utilitzi per la finalitat
d’aquesta sol·licitud d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016. Totes les dades personals facilitades pels
sol·licitants s’utilitzaran amb l’exclusiva finalitat de servir per a valorar la concessió de l’ajut
sol·licitat.

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (LOPDGDD), i el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell de 27
d'abril de 2016, us informem que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades en el fitxer de
Registre General del qual és responsable l’Ajuntament de Deltebre, a fi de gestionar la vostra sol•licitud.
Us informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació
amb l’Ajuntament, cancel•lació de les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la
qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a l’Ajuntament de Deltebre, Plaça 20 de maig, 1, 43580
Deltebre
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5. Informació social

Informe del treballador/a – educador/a social

Genograma

Descripció de la situació

6. Valoració i proposta

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (LOPDGDD), i el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell de 27
d'abril de 2016, us informem que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades en el fitxer de
Registre General del qual és responsable l’Ajuntament de Deltebre, a fi de gestionar la vostra sol•licitud.
Us informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació
amb l’Ajuntament, cancel•lació de les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la
qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a l’Ajuntament de Deltebre, Plaça 20 de maig, 1, 43580
Deltebre
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7. Forma pagament

Marqueu amb una creu
Ingrés compte corrent
Efectiu
Altres
S’adjunta la següent documentació:

-

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (LOPDGDD), i el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell de 27
d'abril de 2016, us informem que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades en el fitxer de
Registre General del qual és responsable l’Ajuntament de Deltebre, a fi de gestionar la vostra sol•licitud.
Us informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació
amb l’Ajuntament, cancel•lació de les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la
qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a l’Ajuntament de Deltebre, Plaça 20 de maig, 1, 43580
Deltebre
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DADES TITULAR DEL COMPTE
NIF

NOM I COGNOMS

DADES BANCÀRIES – Codi IBAN
DENOMINACIÓ ENTITAT BANCÀRIA

Codi IBAN

Treballador/a – Educador/a social de l’Àrea Bàsica Baix Ebre

Nom:

Número col·legiat/ada:

(Signatura professional)

Data:

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (LOPDGDD), i el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell de 27
d'abril de 2016, us informem que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades en el fitxer de
Registre General del qual és responsable l’Ajuntament de Deltebre, a fi de gestionar la vostra sol•licitud.
Us informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació
amb l’Ajuntament, cancel•lació de les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la
qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a l’Ajuntament de Deltebre, Plaça 20 de maig, 1, 43580
Deltebre

Àrea #DeltebreProjecció
Servei a les Persones

DECLARACIÓ JURADA
DADES PERSONALS
Nom i cognoms:
DNI:
Adreça:
Població: DELTEBRE

Codi postal: 43580

NORMATIVA
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, que adapta el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE, -Reglament general de protecció de dades, i completa les seves disposicions,
us informem que les seves dades seran objecte de tractament per gestionar els expedients de
Servei a les Persones, en l’àmbit de les Bases d’Ajuts socials de caràcter econòmic i puntual per
atendre situacions d’urgència social i necessitats bàsiques de subsistència per a l’exercici 2022.
MANIFESTO:
1- Que amb motiu de la sol·licitud en nom de______________________ per ajuts socials de
caràcter econòmic i puntual per atendre situacions d’urgència social i necessitats bàsiques
de subsistència per a l’exercici 2022, he de presentar els comptes bancaris i DECLARO que
no sóc titular de cap compte bancari.
2- Que sé que la falsedat i l’ocultació de dades podria ser motiu de cancel·lació o podria deixar
sense efecte l’ajut sol·licitat.

__________________ , __ d _______________ de 2022

Signatura

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l
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Autorització per a sol·licitar dades a organismes oficials
Dades de la persona que atorga l’autorització
Nom i Cognoms

Número de NIF/NIE

Dades dels altres membres de la unitat familiar
Parentiu

Nom i Cognoms

NIF/NIE

Signatura

La/les persona/es signant/s autoritza/em a l’Ajuntament de Deltebre perquè puguin sol·licitar les dades
necessàries i pertinents per a la gestió de la sol·licitud referent als Ajuts socials de caràcter econòmic i puntual
per atendre situacions d’urgència social i necessitats bàsiques de subsistència als següents organismes:
Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT)

Servei Públic d’Ocupació Estatal

Agència Tributària de Catalunya

Departament de Treballs, Afers Socials i Família

Servei d’Ocupació de Catalunya

El Cadastre

Tresoreria General de la Seguretat Social

Institut Nacional de la Seguretat Social

Aquesta autorització concedida per cada signant pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit
a l’Ajuntament de Deltebre.
Localitat i data

Signatura de la persona que atorga l’autorització

AJUNTAMENT DE DELTEBRE
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que adapta
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, -Reglament general de
protecció de dades, i completa les seves disposicions, us informem que les seves dades seran objecte de tractament per gestionar els expedients
de Servei a les Persones, en l’àmbit de les Bases d’Ajuts socials de caràcter econòmic i puntual per atendre situacions d’urgència social i
necessitats bàsiques de subsistència per a l’exercici 2022. Us informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar
la vostra relació amb l’Ajuntament, cancel·lació de les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar
una còpia del DNI, adreçada a l’Ajuntament de Deltebre, Plaça 20 de maig, 1, 43580 Deltebre.

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l

