ANNEX 1

CIM/BS/I1801/R1
Model de document / Modelo de documento

ADVERTIMENT: Les dades personals facilitades en aquest document s'inclouran en fitxers propietat del Consell Insular de Menorca amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En
compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit al Consell
Insular a l'adreça que consta en aquest document.
ADVERTENCIA: Los datos personales detallados en este documento se incluirán en ficheros propiedad del Consell Insular de Menorca con la finalidad de gestionar su solicitud. En
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición indicándolo por escrito
al Consell Insular a la dirección que figura en este documento.

Núm. d’expedient / Nº de expediente

SOL·LICITUD D’AJUDA ECONÒMICA
INDIVIDUAL

Registre d’entrada / Registro de entrada

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA
INDIVIDUAL

Sol·licitant / Solicitante
Tramès per UTS
Transmitido por UTS
Nom i llinatges / Raó social:
Nombre y apellidos / Razón social:
Data de naixement
Fecha de nacimiento

NIF / CIF
amb núm. de la Seguretat Social
con nº de la Seguridad Social
amb domicili
con domicilio

núm
nº

població
población

codi postal
código postal

pis
piso

porta
puert
a

telèfon
teléfono

Modalitats / Modalidades
A Habitatge
Vivienda
B Manutenció
Manutención
C Activitats educatives
Actividades educativas
D Inserció sociolaboral
Inserción sociolaboral
E Motius sociosanitars
Motivos sociosanitarios
F Emèrgencia social
Emergencia social
Caracterització de la situació concreta per a la qual es demana l’ajuda:
Caracterización de la situación concreta por la cual se solicita la ayuda:

Quantitat sol·licitada:
Cantidad solicitada:
DECLAR que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en la documentació que
s’adjunta són certes.
DECLARO que todos los datos contenidos en esta solicitud y en la documentación que se
adjunta son ciertas.
,

d

de 20
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ADVERTIMENT: Les dades personals facilitades en aquest document s'inclouran en fitxers propietat del Consell Insular de Menorca amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En
compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit al Consell
Insular a l'adreça que consta en aquest document.
ADVERTENCIA: Los datos personales detallados en este documento se incluirán en ficheros propiedad del Consell Insular de Menorca con la finalidad de gestionar su solicitud. En
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición indicándolo por escrito
al Consell Insular a la dirección que figura en este documento.
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