Ajuts d'urgència per a persones afectades per la
crisi sanitària del coronavirus
Sol·licitant
NÚMERO DE DOCUMENT

TIPUS DE DOCUMENT

PRIMER COGNOM

NOM

SEGON COGNOM

Representant (cal adjuntar el document d’autorització de representant)
NÚMERO DE DOCUMENT

TIPUS DE DOCUMENT

PRIMER COGNOM

NOM

SEGON COGNOM

Representant
Esculli el mitjà preferent per rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper
A l’atenció de:
Adreça:
Codi postal i municipi: 17406 VILADRAU
Notificació electrònica
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO a l’Ajuntament de
Viladrau a enviar avisos per informar-me de les notificacions pendents de recollir en relació
amb aquesta sol·licitud a:
Telèfon mòbil:
Adreça correu electrònic:
En cas d’optar per la notificació electrònica, o quan aquesta tingui caràcter obligatori, es
disposarà d’un màxim de 10 dies naturals per accedir a seu contingut. Un cop excedit dit
termini, la notificació s’entendrà rebutjada.

Exposo i sol·licito

EXPOSO
Que puc acollir-me l'ajut com nucli de convivència en situació de vulnerabilitat econòmica i
social sobrevinguda (base segona) com a conseqüència de l’emergència sanitària
ocasionada pel COVID 19 ja que em trobo en la situació de:
Nucli de convivència en situació de risc de vulnerabilitat justificada socialment, segons informe
pertinent de seguiment dels Serveis Socials Municipals.
Nucli de convivència afectat per 2 ERTOS/EROS, en cas de ser persones assalariades a l’empara
dels articles 22 i següents del RD 8/2020 i/o 2 cessaments o reduccions de l’activitat econòmica en
cas de ser persones treballadors per compte pròpia o autònomes, segons l’article 1 de la Llei 20/2007,
d’11 de juliol, de l’estatut del treballador autònom, que es trobessin donades d’alta a 14 de març de
2020 i als quals, l’empresa, durant la suspensió o reducció de jornada no els ha abonat cap concepte
salarial compensatori.
Nucli de convivència afectat per 1 ERTO/ERO, en cas de ser persones assalariades a l’empara dels
articles 22 i següents del RD 8/2020 i/o 1 cessament o reducció de l’activitat econòmica en cas de ser
persones treballadors per compte pròpia o autònomes, segons l’article 1 de la Llei 20/2007, d’11 de
juliol, de l’estatut del treballador autònom, que es trobessin donades d’alta a 14 de març de 2020, i/o
que estigui en situació d’atur des del passat 14 de març de 2020, i als quals l’empresa, durant la
suspensió o reducció de jornada no els ha abonat cap concepte salarial compensatori.

SOL·LICITO:
Poder-me beneficiar dels ajuts d’urgència social per a persones afectades per a la crisis sanitària del
coronavirus segons les bases publicades per l’Ajuntament de Viladrau.
Altres observacions:

Documentació a aportar
Documents per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica i social:
En cas de risc de vulnerabilitat justificada socialment, informe de serveis socials del municipi.
 En cas de situació legal d’atur: mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions
en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per
desocupació.
 En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi: mitjançant certificat expedit
per l’Agència Tributària sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per
l’interessat.
Documents per acreditar la informació de la unitat familiar:
Llibre de família o document acreditatiu de la parella de fet.
 Document ANNEX I signat per totes les persones empadronades a l’habitatge majors de 16 anys per
tal de donar el consentiment de consultar les seves dades a d’altres administracions.

L’Ajuntament comprovarà que totes les persones de la unitat familiar de l’habitatge hi siguin

empadronades.
Documents per acreditar les dades bancàries:
 Certificat bancari del número IBAN per tal de poder realitzar la transferència en cas que resulteu
persona beneficiària.

Política de protecció de dades de caràcter personal
L’Ajuntament de Viladrau sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc.,
per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i
confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els
corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en
cada cas. L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que
es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la
seguretat d'aquestes dades.
Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la LO 3/2018, de 5 de
diciembre de Protección de datos personales i garantia de los derechos digitales:
Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:


Ajuntament de Viladrau, C/ Balcells i Morató, 3 17406 VILADRAU Tel. 93 8848004
– ajuntament@viladrau.cat - indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets
LOPD.

D’acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal,
us comuniquem que les dades que es sol·liciten en aquesta instancia s’incorporen als fitxers
automatitzats propietat de l’Ajuntament de Viladrau. Les dades seran utilitzades per a la gestió d’aquest
Ajuntament i les cessions de les mateixes ho seran amb les administracions publiques, persones o
entitats, les quals de conformitat amb les vigents disposicions, hagin de tenir-ne coneixement per a la
resolució de l’assumpte. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de
rectificació, de cancel·lació i d’oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant un escrit
presentat a l'Ajuntament de Viladrau, prèvia acreditació d’identitat.
Viladrau, a

Signatura

de

de 2020

Annex 1: Autorització de consulta de dades dels convivents al domicili
Consulta de documents d'altres administracions
D’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, els documents i dades que, en qualitat d’interessats, heu d’aportar en el
procediment administratiu, seran consultades o obtingudes directament per l’Ajuntament de Viladrau si han estat elaborades per una altre
administració sempre i quan no formuleu la vostra oposició expressa o els aporteu directament en el moment de presentar la sol·licitud.

Sol·licitant i convivents
Autorització de consulta de dades d’altres administracions dels convivents majors de 16 anys al domicili del sol·licitant per a la
resolució dels Ajuts d’urgència social per a persones afectades per la crisi sanitària del coronavirus 2020
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CONVINENT 1: NOM
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Relació amb la persona sol·licitant
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