
SOL·LICITUD D’AJUTS EXCEPCIONALS PER A LES FAMÍLIES AFECTADES PEL 
COVID-19   

Dades del sol·licitant o representant legal 
DNI/NIE/Passaport  Nom   Primer cognom  Segon cognom 

Tipus de via Adreça  Núm. Pis 

Codi postal Municipi 

Adreça de correu electrònic Telèfon 

Com a sol·licitant declaro que: 
- Estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Estat, la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i de les 
obligacions davant la Seguretat Social. 

- No em trobo en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició 
de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions 
(BOE núm. 276, de 18/11/2003).  

- Compleixo les obligacions i no incorro en cap dels supòsits de prohibició 
establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31/12/2002). 

- Compleixo qualsevol altra obligació legal o reglamentària que em pugui afectar. 
- Facilitaré tota la informació que em sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de 

comprovar la veracitat de les dades que motivin l’atorgament de la subvenció. 

Documentació que s’acompanya a aquesta sol·licitud 
Còpia del DNI, NIE o passaport (si el sol·licitant és una persona física). 
Documentació acreditatiu d’expedient de regulació temporal (ERTO) a partir del 
14/03/2020. 
Document acreditatiu de l’acomiadament a partir del dia 14/03/2020. 
Documentació acreditativa d’una Incapacitat Temporal Laboral per situació de 
risc o malaltia de COVID-19.  

Signatura i data 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de Riudellots de la Selva. 
Finalitat: gestió, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de subvencions d'ajut a les 
famílies afectades pel COVID-19. 
Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). 
Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al 
tractament i sol·licitud de la limitació del tractament, adreçant-se a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. 
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.riudellots.cat. 
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