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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
SUBVENCIONS A PERSONES I UNITATS FAMILIARS O DE CONVIVÈNCIA 
AFECTADES PER LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19 

BOPT núm. 2020 – 02711 del 19 de maig de 2020 

 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT: 
 

Nom i cognoms:  
 
 

DNI o NIE: 

Adreça: 
Nom de la via, carrer o plaça: 
 
 
Núm.:                                     Pis:                                       Porta: 
 
Població:                                                                             CP: 
 

Telèfon fix: Telèfon mòbil: 
 

Adreça electrònica (e-mail): 
 

 
(SI ESCAU) DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT: 
 

Nom i cognoms:  
 
 

DNI o NIE: 

Adreça: 
Nom de la via, carrer o plaça: 
 
 
Núm.:                                     Pis:                                       Porta: 
 
Població:                                                                             CP: 
 

Telèfon fix: Telèfon mòbil: 
 

Adreça electrònica (e-mail): 
 

 
DECLARACIONS (marcar amb una creu): 

 Que sóc coneixedor/a de les bases reguladores i convocatòria de les subvencions a 
les persones o unitats familiars o de convivència que s’hagin vist afectades per la 
crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.  

 Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s’ajusten a la realitat i que quedo 
assabentat/da que la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc 
a la denegació o revocació de la subvenció.   
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 Que, ateses les bases reguladores i convocatòria de les subvencions a les 
persones o unitats familiars o de convivència que s’hagin vist afectades per la crisi 
sanitària ocasionada per la Covid-19, reuneixo els següents requisits per ser 
beneficiari/ària (marcar amb una creu):  

 Sóc major de 18 anys o estic emancipat/da legalment.  

 Estic empadronat/da al municipi de La Bisbal del Penedès, així com també ho 
està la resta de membres de la unitat familiar o de convivència. 

 He perdut la feina com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a 
la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 

 Estic afectat/da per un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) total o parcial 
com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària 
ocasionada per la Covid-19. 

 Pateixo una situació anàloga a les anteriors com a conseqüència de les mesures 
adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 

 El conjunt de la unitat familiar o de convivència ha patit una disminució del 25 % 
o superior en els seus ingressos bruts mensuals de març i abril de 2020 respecte 
dels obtinguts el mes de febrer de 2020.   

 Els ingressos bruts mensuals de març i abril de 2020 del conjunt de la unitat 
familiar o de convivència no supera el doble de l’indicador de la renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 0,25 per cada membre 
addicional, d’acord amb el següent detall:  

 

Número de membres de la unitat 
familiar o de convivència 

Ingressos 
màxims 

1 membre 1.075,68 € 

2 membres 1.344,60 € 

3 membres 1.680,75 € 

4 membres o més 2.100,94 € 

 
Número de membres de la unitat familiar o de convivència: ................................. . 
 

 El conjunt de la unitat familiar o de convivència no disposa de recursos econòmics 
suficients per fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de 
l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua), i de l’adquisició de 
productes d’alimentació i farmàcia.   

 No estic afectat/da per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 
38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions. 

 No sóc deutor/a per cap concepte davant de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social (TGSS), l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), l’Agència 
Tributària de Catalunya (ATC), i l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès; o bé 
disposo de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o 
qualsevol altra condició especial.  
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 No he estat sancionat/da, amb resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat 
d’obtenir subvencions. 

 No he obtingut altres subvencions o ajudes que financin el concepte subvencionat. 

 He obtingut o sol·licitat les subvencions o ajudes pel mateix concepte que 
s’indiquen a continuació: 

 

Organisme on s’ha 
sol·licitat 

Concepte 
 

Import sol·licitat Import obtingut 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
La Bisbal del Penedès, a ....... de .............................. de 2020 
 
 
 
 
 

signatura 
 
 

SRA. ALCALDESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS 
 
 
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, s’informa la persona interessada que les dades facilitades seran 
incloses en un fitxer per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat 
d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, 
en els termes establerts a la legislació vigent. 
 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: Off
	untitled24: Off
	untitled25: Off
	untitled26: Off
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: Off
	untitled31: Off
	untitled32: Off
	untitled33: 
	untitled34: Off
	untitled35: Off
	untitled36: Off
	untitled37: Off
	untitled38: Off
	untitled39: Off
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 


