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ANNEX 1: 
FORMULARI DE SOL·LICITUD AJUDA COVID 19 

DADES PERSONALS 
Nom i Cognoms:  
 

NIF: 
 

En representació de (si escau):  NIF: 
 
 

Adreça (a efectes de notificació): 
 

Membres de la unitat familiar:  _______ persones adultes    ___________ menors 
 
Municipi:  

 

Codi Postal:  
 

Telèfons: 
 

E-Mail: 
 

EXPOSO: 

reduïts i necessito suport. 

SOL·LICITO: 
Que sigui admesa la present sol·licitud per que es pugui valorar la meva situació socioeconòmica 

 
SUBMINISTRAMENT BÀSICS     IMPORT: 
LLOGUER O HIPOTECA     IMPORT 

 IMPORT: 

 

 DNI del titular de la persona sol·licitant.  
 

domicili 
 Document on consti clarament 

poder rebre la prestació. 
 Extractes de tots els comptes bancaris de la unitat familiar 

fins a la data de presentació de la instància. 
 Rebuts, deutes o factures per acre  
  
 Document de prestacions socials percebudes (RAI, RG...) 
 Si escau, certificats acreditatius del grau de dependència, monoparentalitat, família 

nombrosa, certificat de discapacitat (on consti el %), o grau de dependència.  
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
 

AUTORITZO 

 A  
 

a la gestió dels expedients, a l'administració tributària, a les entitats gestores de la 
Seguretat Social i a altres entitats públiques, a efectes fiscals i de control de les 
prestacions. 

Olèrdola, ____ de ______________ de 20___ 
 

SIGNATURA DE LA PERSONA 
SOL·LICITANT 
 
 
 
 
 

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei: 

 Per SMS: __________________ 

 Per correu electrònic:__________________________ 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud 

 SI 

 NO 

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT 

1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.c RGPD: 
el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament. 
2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
públiques. 
3.Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES 

No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals. 
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