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INSTÀNCIA PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ A LA RENDA DE LES FAMÍLIES PER A 
LA COMPENSACIÓ DE PÈRDUES ECONÒMIQUES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA 
COVID-19 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: L508968 

 
DADES DEL SOL·LICITANT: 

Nom _________________________________________________ DNI ____________________ 

Adreça ___________________________________________________ CP __________ 

Municipi ______________________ Telèfon ______________ Mail ______________________ 

Voleu relacionar-vos electrònicament amb l’Ajuntament. En qualsevol moment podreu canviar el mitjà de comunicació. 

 

Representat/da per (nom i cognoms) _______________________________________________ 

DNI/NIE ________________ Adreça __________________________________ CP __________ 

Municipi ____________________ Telèfon _______________ Mail _______________________ 

 
EXPOSA:  

Que l’Ajuntament de Palafolls ha obert la convocatòria per a sol·licitar l’ajut a la renda de les 

famílies per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19, 

del 10 de juny al 15 d’agost (ambdós inclosos) 

 
SOL·LICITA: 

Acollir-me a l’ajut a la renda de les famílies per a la compensació de pèrdues econòmiques 

com a conseqüència de la COVID-19 

 
DOCUMENTS ADJUNTS: 

 DNI/NIE/Passaport 

 Documentació que acrediti la situació laboral sobrevinguda provocada pels efectes del 

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 

gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 

 Saldos i moviments econòmics de tots els comptes corrents que disposi la unitat 

familiar a partir del gener del 2020 

 Contracte de lloguer i/o hipoteca de l’habitatge 

 Rebut de lloguer o d’hipoteca 

 Certificat del grau de discapacitat reconegut per l’ICASS o òrgan/ entitat corresponent. 

 Títol de família nombrosa o monoparental (carnet acreditatiu vigent) 

 Certificat de titularitat de compte bancari o full de tercers on consti el compte corrent 

del sol·licitant on ingressar l’ajut  

 Qualsevol altra documentació específica que, per a la correcta valoració de la sol·licitud 

pugui ser requerida 

 Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari  
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 Informo que he rebut un altre ajut econòmic per part d’una altra administració; en 
cas afirmatiu caldrà fer constar la següent informació *: 
Nom de l’Administració ___________________________________________________ 
Data cobrament ___________________________ Import _______________________ 
 
* En cas que amb posterioritat a aquesta sol·licitud s’obtingui alguna altra subvenció 
haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament de Palafolls. 
 
 Autoritzo a l’Ajuntament de Palafolls a efectuar les consultes necessàries  amb els 

diferents organismes públics dels quals es requereixi informació, per tal de comprovar 

que es compleixen les condicions requerides per a accedir al recurs sol·licitat i revisar-

les, fins a l’extinció del recurs. 

 

 Autoritzo a l’Ajuntament de Palafolls a sol·licitar a l’Agència Tributària de 

l’Administració de l’Estat el certificat conforme està al corrent d’obligacions tributàries. 

 

 Autoritzo a l’Ajuntament de Palafolls a sol·licitar a la Tresoreria General de la 

Seguretat Social el certificat conforme està al corrent de les obligacions amb la 

Seguretat Social. 

 

 

S’admeti a tràmit la present instància i s’acordi de conformitat amb allò sol·licitat. 
 
Palafolls, _____ de ____________________ de 2020 
 
 
 
 
Signat _________________________ 
 
* Les dades de caràcter personal que ens han proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de 
Palafolls. Conforme allò disposat als articles 12 a 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’Ajuntament de Palafolls. 
 
 

Informació bàsica de protecció de dades personals 
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafolls. 
Finalitat: gestió de les sol·licituds de subvencions i tramitació dels expedients per resoldre-les. 
Legitimació: les dades es tracten en compliment d’interès públic (art. 6.1.e RGPD) i l’interessat ha donat el seu 
consentiment (art. 6.1.a RGPD) 
Destinataris: les dades es comuniquen a altres administracions en el curs del procediment de concessió de la 
subvenció 
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 Palafolls. 
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.palafolls.cat 
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