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ANNEX II 

DECLARACIÓ RESPONSABLE  

AJUTS PER A PERSONES I FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA I SOCIAL DERIVADA 

DEL COVID 19. 

INTERESSAT 

NOM I COGNOMS   

NIF/NIE  

ADREÇA  

CP I POBLACIÓ   

Data de naixement  

Correu electrònic (1)  

Telèfon mòbil  

 

DECLARO, sota la meva responsabilitat:  

 Que compleixo amb la condició de beneficiari / ària en els termes previstos a la base 2.1 de les 

BASES REGULADORES D’AJUTS PER A LES PERSONES I FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE 

VULNERABILITAT ECONÒMICA I SOCIAL DERIVADA DEL COVID 19, aprovades per l’Ajuntament 

d’Alcoletge i, en particular que:  

1. Que sóc major de 18 anys, estic empadronat/da i resideixo a Alcoletge amb anterioritat a 

14/03/2020 i fins a l’actualitat.  

2. Que accepto íntegrament les bases que regulen els AJUTS PER A LES PERSONES I FAMÍLIES 

EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA I SOCIAL DERIVADA DEL COVID 19, 

aprovades per l’Ajuntament d’Alcoletge 

3. Que no incorro en cap causa de prohibició de rebre subvencions en els termes de l’art. 13 

de la Llei 38/2003 de 17 de novembre i, especialment, que estic al corrent de les 

obligacions tributàries (estatals, autonòmiques i locals) i amb la Seguretat Social.  

4. Que em trobo en alguna de les situacions descrites a la Base 2.1 (apartat c), vinculades a la 

declaració de l’Estat d’Alarma per la crisi sanitària del Covid 19 (Atur o Erto), segons consta 

en la documentació que aporto de forma adjunta a la instància de petició dels ajuts 

convocats.  

5. Que no disposo d’altres béns immobles, diferents de l’habitatge habitual, respecte dels 

quals en tingui la propietat, possessió o usdefruit (1) ni rendes de cap activitat econòmica, 

en els termes previstos a la base 2.1 (d).  

6. Que no disposo de saldos superiors a 2.000 € en tots els comptes bancaris de la meva 

titularitat a la data d’aprovació inicial de les bases que regulen aquests ajuts.  

7. Que compleixo amb la resta de criteris de concessió dels ajuts determinats a la base 5 de 

les bases reguladores dels ajuts.  

8. Que sol·licito l’ajut amb les finalitats i pels motius recollits en les bases que regulen la 

convocatòria.  

9. Que em comprometo a col·laborar en les actuacions de comprovació, verificació o control 

administratiu que pugui efectuar l’Ajuntament d’Alcoletge d’ofici per tal de constatar la 

veracitat de les dades,  el compliment de les condicions exigides i les mesures de control 

econòmic que s’escaiguin. 
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10. Que autoritzo expressament l’Ajuntament d’Alcoletge per tal que pugui consultar les dades 

necessàries a altres Administracions Públiques per a la tramitació i resolució d’aquest 

expedient.  

11. Que em comprometo a comunicar immediatament qualsevol canvi en les circumstàncies, 

requisits o finalitats que van motivar la petició i, en el seu cas, atorgament d’aquest ajut.  

12. Que sóc coneixedor/a que l’incompliment dels requisits i de les obligacions resultants de 

les bases d’aquests ajuts, són causa de revocació dels mateixos.  

13. Que sóc titular del compte corrent que s’indica, al qual sol·licito que es faci transferència 

de l’import de l’ajut que s’atorgui:  

Denominació de l’entitat:  

Domicili de l’oficina: 

CP i localitat:  

Núm. IBAN:  

                        

 

Lloc, data i signatura  

 

 

 

(1) Abans de signar, llegiu la informació sobre protecció de dades que consta adjunta.  
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1. PROTECCIÓ DE DADES 

 
1.1. Normativa:  

 
El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament d’Alcoletge es 
fonamenta en el marc jurídic següent: 

 Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), 
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. 

 Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals, 

 Les directrius del Grup de Treball de l’Article 29. 

 Altra normativa de desenvolupament de la protecció de dades (per a més informació, es pot 
consultar http://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/normativa/). 
 

1.2.  Recollida de dades:  
 

D’ acord amb la normativa anterior les dades de caràcter personal que s’obtinguin amb motiu 
de la tramitació d’aquests expedients passaran a formar part dels fitxers de dades de 
l’Ajuntament d’Alcoletge amb la finalitat de l’examen, resolució i notificació dels expedients que 
es tramitin. Llevat d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercer.  
 

1.3.  Informació general sobre protecció de dades personals:   
 

Responsable Ajuntament d’Alcoletge 

Finalitat Tramitar procediments i actuacions administratives.  

Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders 
públics atorgats a aquesta Entitat. 

Destinataris Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats 
del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers 
països. 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en 
la informació addicional. 

Informació 
addicional 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en 
la següent adreça: http://www.alcoletge.cat/politica-de-privacitat 
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