
D.1 SOL·LICITUD PRESTACIÓ.D.1 SOL·LICITUD PRESTACIÓ.
1. Dades de la persona sol·licitant1. Dades de la persona sol·licitant

Llinatges:Llinatges: Nom: Nom: 

Data de naixement: 

//
Nacionalitat:Nacionalitat: Sexe: Sexe: 

  Home 

  Donaa

DNI/NIE: DNI/NIE: 

Adreça de residència:Adreça de residència: Municipi: Codi Postal

Telèfon(s): Correu electrònic:

2. 2. Sol·licitud  de prestació del seiSL:Sol·licitud  de prestació del seiSL:

Sol·licit es tramiti aquesta sol·licitud de prestació SEISL:Sol·licit es tramiti aquesta sol·licitud de prestació SEISL:   de suport econòmic - RMIde suport econòmic - RMI

                  de suport a la inserció (formació, acompanyament, etc.)de suport a la inserció (formació, acompanyament, etc.)

En el cas de formació, quín programa?:___________________________________________________________________________En el cas de formació, quín programa?:___________________________________________________________________________

3. Domicili a efectes de notificació. 3. Domicili a efectes de notificació. Només emplenar si l'adreça no coincideix amb l'apartat anterior.Només emplenar si l'adreça no coincideix amb l'apartat anterior.

Adreça de residència:Adreça de residència: Municipi: Codi Postal

4. Dades del professional que proposa la intervenció. 4. Dades del professional que proposa la intervenció. Emplenar i adjuntar informe social només si es considera oportú.Emplenar i adjuntar informe social només si es considera oportú.

Llinatges:Llinatges: Nom:Nom:   Entitat:Entitat:

Càrrec / categoria: Correu electrònic:

Telèfon(s):

5. 5. Dades dels membres de la unitat de convivència. Dades dels membres de la unitat de convivència. Només els membres amb una relació de parentiu amb la persona sol·licitant. SiNomés els membres amb una relació de parentiu amb la persona sol·licitant. Si
n'hi ha que no tenen relació de parentiu, s'ha d'aportar una declaració jurada d'inexistència del parentiu.n'hi ha que no tenen relació de parentiu, s'ha d'aportar una declaració jurada d'inexistència del parentiu.

Codi 
Membre Parentiu DNI/NIE Llinatges i nom

Data de 
naixement

Sexe
(H/D)

01 Titular

02

03

SEGELL DEL REGISTRE D’ENTRADA

(Seleccioneu les opcions que desitgeu)



04

05

06

6.  Si es sol.licita prestació econòmica RMI. 6.  Si es sol.licita prestació econòmica RMI. Dades d'ingressos (de qualsevol concepte econòmic) o de sol·licituds de drets Dades d'ingressos (de qualsevol concepte econòmic) o de sol·licituds de drets 
econòmics de la unitat de convivència.econòmics de la unitat de convivència.

Codi 
Membre

Tipus d'ingressos econòmics o  prestació pública 
soI·licitada pendent del seu reconeixement.

Sol·licitada o 
reconeguda?

Import mensual  Declar que no hi ha ingressos econòmics i no 
s'ha sol·licitat altres drets econòmics:

Signatura sol·licitant:

Nom i Llinatges

7. 7. Dades bancàries. (Tant per prestació econòmica-RMI com per beques formació-seiSl, etc...)Dades bancàries. (Tant per prestació econòmica-RMI com per beques formació-seiSl, etc...)

Als efectes de l'ingrés de la prestació econòmica en concepte de renda mínima d'inserció derivat de la present sol·licitud, declar s ota
la meva responsabilitat que aquestes dades corresponen al c/c o a la llibreta oberta a nom meu, així com la possibilitat d'acreditar les dades,
en cas se m'exigeixin, següents:

Entitat bancària: CODI IBAN:

E S

8. 8. Informació relatiu a les dades de caràcter personal i declaració usuari.Informació relatiu a les dades de caràcter personal i declaració usuari.

En compliment d'allò establert a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant, l'IMAS) informa a la persona sol·licitant que les dades facilitades seran incloses en el
fitxer automatitzat del Registre de documents i a la Base de Dades per al seu tractament informàtic en el procés de valoració de les
sol·licituds. La no complementació o la complementació parcial d'aquesta sol·licitud pot suposar que l'IMAS no la pugui tramitar. La
persona sol·licitant pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent,
mitjançant escrit presentat en el registre de l’IMAS, carrer General Riera, 67 – 07013 Palma.  Així mateix, se us indica que en cas de
facilitar dades de caràcter personal de terceres persones, vosté ha de comptar amb el seu consentiment per fer-ho i es compromet a
traslladar-los la informació d'aquesta clàusula.

I declar que les dades reflectides són certes i, que estic informat/ada de l'obligació de comunicar a l'Institut Mallorquí d'AfersI declar que les dades reflectides són certes i, que estic informat/ada de l'obligació de comunicar a l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials, en el termini màxim de 10 dies, qualsevol variació en les dades declarades.Socials, en el termini màxim de 10 dies, qualsevol variació en les dades declarades.

          He llegit i accept les condicions                                                                                         Palma, ______ d_ _______________ de 20__.

Signatura sol·licitant: nom i Llinatges


	Adreça de residència:
	Adreça de residència:

