
 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LES FAMÍLIES  
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA AFECTADES PER 

LA COVID-19 

QUI POT DEMANAR L’AJUT? 
Totes aquelles persones que, com a conseqüència de la crisis sanitària provocada per 
la pandèmia de la COVID-19, puguin acreditar que: 

- Han estat acomiadades, a par0r del 14 de març de 2020. 

- Han estat afectades  per un ERTO, a par0r del 14 de març de 2020. 

- Han estat afectades per una Incapacitat temporal per situació de risc o malal0a de 
COVID-19. 

La persona sol·licitant ha de ser major d’edat o estar emancipada legalment i ha 
d’estar empadronada a Riudellots de la Selva a data 1 de gener de 2020 i continuar 
empadronada a la data de presentació de la sol·licitud.  

ON I QUAN HEM DE FER LA SOLICITUD? 

La sol·licitud per demanar l’ajut es facilitarà i formalitzarà de forma presencial o 
telemàtica mitjançant el model normalitzat a partir del 16 d’octubre fins al 6 de 
novembre, ambdós inclosos. 
Juntament amb la sol·licitud s’haurà de portar el DNI de la persona beneficiària i/o el 
del representant, si s’escau; i la documentació acreditativa de la seva situació laboral 
d’acord amb els supòsits abans esmentats. 

QUINA ÉS LA QUANTIA DELS AJUTS? 
La quantia de l’ajut a les persones beneficiàries és de  100€  ( 50€  en  vals  A  i  
50€  en  vals B), en cadascun dels supòsits exposats a les bases. 
S’atorgarà  només  un  ajut  per  persona  (vals tipus A i B)  que compleixi amb els 
supòsits i requisits que es contemplen a les bases. 
Els ajuts són compatibles amb altres ajuts que puguin obtenir els beneficiaris. 



L’Ajuntament de  Riudellots de la Selva emetrà dos tipus de vals de consum (A i B) 
amb un únic valor de 10€ per val: 

1. Val   A:  
50% finançat per l’Ajuntament, i el 50% restant, assumeix el cost del val la 
persona beneficiària que el rebi. És a dir, la persona beneficiària només rebrà 
l’ajut del 50% de l’import del val tipus A. 

2.  Val B:  
100% finançat per l’Ajuntament de  Riudellots de la Selva. La persona 
beneficiària no caldrà que faci cap aportació econòmica del val tipus B. 

El consum dels vals A i B comporta una compra mínima de 10€, no es dóna canvi, ni 
es pot bescanviar per euros i es podran utilitzar fins el  31 de desembre de 2020. 

Aquests vals podran ser intercanviats en establiments comercials minoristes i de 
serveis de Riudellots de la Selva.  
En cap cas es podran adquirir begudes alcohòliques de més de 15 graus, destil·lats, 
tabac i articles de pirotècnia.   

Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament, tel. 972 478 899. 

Recordeu que el període per demanar els ajuts comença el 16 
d’octubre i acaba el 6 de novembre i que els vals es podran 
utilitzar fins el dia 31 de desembre de 2020.  

Riudellots de la Selva, 8 d’octubre de 2020 


