
 

Document de no oposició per a l’obtenció de dades per mitjans 
electrònics dels membres de la unitat familiar 
 
Prestacions socials econòmiques complementàries a l’educació 

 

Dades de la persona sol·licitant: 
 
Nom i cognoms de la persona sol·licitant: .................................................................................................................. 
 
DNI/NIE/Passaport: ........................................ 
 
Correu electrònic: ........................................................................................................................................................... 
 
Telèfon: ........................................................... 
 

Membres del nucli familiar: 
 

Declaro que el nostre nucli familiar està composat pels següents membres*: 
 

 1    2     3     4    5     6     7 
 

* Es consideren membres computables el pare i la mare de l’infant, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans 
solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la sol·licitud. 
 
En cas de divorci o separació dels pares, no es considerarà membre computable qui no convisqui amb la persona sol·licitant de l’ajut. No 
obstant això, tindrà consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació (parella de fet) i per tant, 
s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar. 
 
Tanmateix, en cas de divorci o separació dels pares, quan la custòdia sigui compartida, aquell que no estigui empadronat al mateix domicili 
que el seu fill/a, haurà de fer constar els membres del seu nou nucli familiar més l’infant pel qual es sol·licita l’ajut i a ltres fills/es dels quals 
tingui la custòdia compartida. 
 
D’acord amb l’article 35 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la 
presentació de la declaració responsable en el marc d’un procediment administratiu faculta l’administració pública competent per a verificar 
la conformitat de les dades que s’hi contenen. 
 

No oposició a l’obtenció de dades per procediments electrònics 
 

 No m’oposo a què  l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat sol·liciti a l’Administració Tributària la comprovació de 
la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de tots els membres computables del nucli 
familiar*, presentada en període voluntari i, si escau, de les declaracions complementàries o rectificades 
presentades fora del període. 

 

Delegació de representació (només en cas d’autorització de consulta de dades econòmiques) 
 

 DECLARO que compto amb l’autorització dels membres del nucli familiar majors de 16 anys per presentar 
aquesta sol·licitud de prestació social econòmica complementària a l’educació, com a representant, i la NO oposició 
a la consulta de dades econòmiques. 
 

Nom i cognoms: ........................................................................................................................................................... 
 
DNI: .................................................. Parentiu: ........................................... 
 
Nom i cognoms: ........................................................................................................................................................... 
 
DNI: .................................................. Parentiu: ........................................... 
 
Nom i cognoms: ........................................................................................................................................................... 
 
DNI: .................................................. Parentiu: ........................................... 
 
Aquesta autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, en aplicació de l’article 28 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques que permet la consulta 
de dades i documents llevat oposició de la persona interessada. 

 

Signatura de la persona sol·licitant:                                                     Data:  

 
 
 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
 

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament 
responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per gestionar el servei. Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la 
prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. 
Un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de  
privacitat. 
 
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al 
Delegat de Protecció de Dades, o bé per mitjans electrònics www.santfeliu.cat/seuelectronica o bé presencialment o per correu convencional a l’adreça següent: 
plaça de la Vila, 1 – 08980 Sant Feliu de Llobregat 
 
Ref. 3527185 
 

http://www.santfeliu.cat/seuelectronica
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