MODEL INSTÀNCIA RELATIVA A LA CONVOCATÒRIA DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL PER ATENDRE PERSONES EN SITUACIÓ
D’ESPECIAL VULNERABILITAT ECONÒMICA I SOCIAL DERIVADA DEL COVID -19

1. DADES DEL SOL·LICITANT /BENEFICIARI/A
Nom i cognoms
DNI / NIE /PASSAPORT
Adreça
Població
Codi postal
Telèfon
E:mail
Nombre de membres de la unitat familiar
o de convivència

2. DOCUMENTACIÓ A APORTAR (Assenyala la documentació aportada)
Copia del DNI o NIE del sol·licitant (i de tots els majors de 16 anys de la unitat de
convivència)
Certificat d’empadronament al municipi, on consti que resideix al mateix de manera
ininterrompuda al menys els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud de la prestació
Volant de convivència
Document on consti de forma clara l’IBAN (20 dígits), i el nom del beneficiari per
poder rebre la prestació (Fotocopia de la primera plana de la llibreta bancària on
realitzar l’ingrés en cas d’atorgament).
Declaració jurada, on s’especifiqui la situació econòmica de la unitat familiar.
Extractes de tots els comptes bancaris de la unitat familiar des de l’1 de febrer de
2020.
Certificats acreditatius del grau de dependència, monoparentalitat, família nombrosa
i/o certificat de discapacitat (on consti el % de discapacitat)

3. AUTORITZACIÓ CONSULTA DE DADES PER PART DE L’AJUNTAMENT
Autoritzo a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, la consulta a través de mitjans telemàtics
dels certificats següents:
S’ha d’assenyalar expressament els documents que s’autoritzen consultar i que per tant no
caldrà aportar el beneficiari.
Certificat d’empadronament al municipi, on consti que resideix al mateix de manera
ininterrompuda al menys els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud de la prestació
Volant de convivència

4. AUTORITZACIÓ EXPRESSA DELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR PER A LA
CONSULTA DE LES DADES I DOCUMENTS
Declaració de la unitat familiar Dades personals i signatura dels membres de la unitat de
convivència (majors de 16 anys)que atorguen l’autorització a l’Ajuntament d’Avinyonet del
Penedès per a consultar les dades per l’atorgament de la subvenció.
Parentiu

Nom i cognoms

NIF/NIE

Signatura

5. INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA
Heu rebut algun ajut econòmic en el mateix concepte d’altres organismes públics?
No

Si.
-

Quin :
Quantia:

Avinyonet del Penedès, a

de

de 2020.
Signatura

D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades
seran tractades per gestionar la seva sol·licitud. El responsable de tractament és l’Ajuntament
d’Avinyonet del Penedès.

DECLARACIÓ JURADA
NOM DEL SOL·LICITANT
NOM
ADREÇA
NIF/NIE

Telèfon

REPRESENTANT
NOM
ADREÇA
NIF/NIE

Telèfon

La persona citada més amunt, com a sol·licitant de la prestació econòmica de caràcter social de
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
1) Que accepta en la seva integritat les bases reguladores relatives a la convocatòria de
prestacions econòmiques de caràcter social per atendre persones en situació d’especial
vulnerabilitat econòmica i social derivada del COVID -19
2) El/la signatari/ària declara que, sota la seva responsabilitat, que són certes les dades
consignades i les que consten a la documentació que adjunta.
3) El/la signatari/ària declara que, en el cas que li sigui atorgada l’ajuda sol·licitada, se li
transferirà al número de compte que ha facilitat.
4) El/la signatari/ària declara que comunicarà a l’Ajuntament qualsevol canvi en les
circumstàncies personals i/o econòmiques.
5) Que la situació econòmica de la seva unitat familiar s’ha vist disminuïda a causa de la
situació de l’estat d’alarma provocada pel COVID-19.

(S ’especificaran els ingressos, per cadascun dels membres majors de 16 anys, de la unitat
familiar obtinguts durant els mesos de febrer, març, abril i maig)

6) S’adquireix el compromís de destinar la prestació en cas d’atorgar-se la mateixa a
alguna de les següents finalitats i justificar-la en el termini de 3 mesos des de la
concessió.
- Despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge.
- Despeses de subministres (aigua, llum, gas) i accés a internet.
- Alimentació (bàsica) i higiene.
- Altres conceptes que es puguin considerar indispensables o necessaris
justificables per la situació familiar o personal.

I perquè consti, signo aquesta declaració.

Avinyonet del Penedès, a

de

de 2020.
Signatura

D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades
seran tractades per gestionar la seva sol·licitud. El responsable de tractament és l’Ajuntament
d’Avinyonet del Penedès.

