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SOL·LICITUD DE LES 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): 
 

 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marcar amb una creu): 

� Còpia de la documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant, així 
com de la resta de membres de la unitat familiar o de convivència majors de 16 
anys: NIF o NIE. 

� Documentació acreditativa d’haver perdut la feina, estar afectat/da per un expedient 
de regulació d’ocupació (ERTO) total o parcial o patir una situació anàloga la 
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persona sol·licitant com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la 
crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 

� Documentació acreditativa d’haver patit el conjunt de la unitat familiar o de 
convivència 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.   

� Documentació acreditativa de no superar els ingressos bruts mensuals de març i 
abril de 2020 del conjunt de la unitat familiar o de convivència el doble de l’indicador 
de la renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 0,25 per cada 
membre addicional.  

� Declaració responsable segons el model normalitzat. 

� Document on constin les dades bancàries del/la sol·licitant (número de compte 
corrent i titularitat) degudament validat per l’entitat bancària. 

 
AUTORITZACIÓ (marcar amb una creu): 

� AUTORITZO l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès a sol·licitar a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Agència 
Tributària Catalana la informació d’estar al corrent de pagament de les meves 
obligacions. 

� DENEGO expressament el meu consentiment perquè l’òrgan obtingui de forma 
directa aquestes dades (la denegació comportarà la impossibilitat de tramitar la 
sol·licitud de subvenció, a excepció que la persona sol·licitant aporti personalment i 
adjunti a aquest formulari totes les certificacions corresponents). 

 
SOL·LICITUD: 
Per tot això, atès que reuneixo tots els requisits establerts a les bases reguladores i 
convocatòria de les subvencions a persones i unitats familiars o de convivència 
afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, demano que sigui admesa 
aquesta sol·licitud. 
 
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. 
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