
3127 Sol·licitud d’ajuts socials COVID-19.

SOL·LICITANT Nom i Cognoms o raó social           Document Identitat

Adreça postal

Població                      Codi Postal   Telèfon

Correu electrònic                     

Notificacions electròniques:  Sol·licito  rebre les notificacions relacionades amb aquest
tràmit per mitjans electrònics, en l'exercici del dret que em reconeix l'art. 41,1 de la Llei 39/2015. 

DESCRIPCIÓ DEL TIPUS D'AJUT QUE SOL·LICITA

Documents que aporta

     DNI, NIF, NIE o Passaport del sol·licitant.

     Fotocòpia DNI, NIF o NIE o Passaport dels majors de 16 anys de la unitat familiar.

  Sentencia  de  separació  o  divorci,  o  conveni  regulador  en  cas  de  separació,  on  consti
pensió alimentària i custòdia dels fills. 

     Document acreditatiu d'acollida, si a la unitat familiar hi ha algun cas. 

    Dictamen de valoració del grau de discapacitat reconegut per l'ICASS, òrgan o entitat que  
correspongui, si algun membre de la unitat familiar està afectat per una discapacitat.

     Informes mèdics, en cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar. 

     Títol de família nombrosa o monoparental (carnet acreditatiu vigent).

   Documentació  que acrediti  la  situació  perjudicial  provocada pels  efectes del  Reial  Decret  
463/2020, de 14 de març.

    Extracte bancari. Saldos i moviments econòmics de tots els comptes corrents que disposi la 
  unitat familiar a partir del gener del 2020.

     Ingressos econòmics actuals de la unitat familiar. Documentació acreditativa. (declaració jurada) 
     Contracte de lloguer i/o hipoteca de l'habitatge.

     Rebuts dels últims dos mesos del lloguer.

   Altra  documentació  específica  que,  per  a  la  correcta  valoració  de  la  sol·licitud  pugui  ser
requerida.



 

Consentiment i Deure d’Informar als Interessats sobre Protecció de Dades.

He estat  informat  de  què  L'Ajuntament  de  Martorelles  tractarà  i  guardarà  les  dades  
aportades  en  la  instància  i  en  la  documentació  que  l’acompanya  per  a  la  realització  
d’actuacions administratives.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del 
tractament

Ajuntament de Martorelles.

Finalitat
Identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment 
de les actuacions i comunicació d’actuacions i notificació de resolucions.

Legitimació Compliment d’obligacions legals

Destinataris
Altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el 
procediment.

Drets de les persones 
interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació adreçant-se a la Plaça de l’Ajuntament, 1  - 08107 
Martorelles.

Informació Addicional Podeu consultar més informació a http://www.martorelles.cat/proteccio-dades

DECLARO  que  són  certes  totes  i  cadascuna  de  les  dades  consignades  en  aquesta  
sol·licitud  així  com  de  la  documentació  adjuntada  i  em  comprometo  a  provar  
documentalment  tot  el  que declaro  i  a  aportar  la  documentació  original  acreditativa  a  
requeriment de l’Ajuntament.

Martorelles,  .

Signatura
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